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Denna studie undersöker om vad förskollärare har för kunskaper och inställning om 
utomhuspedagogik samt hur de genomför utevistelsen med barnen. En kvalitativ 
undersökningsmetod användes i undersökningen och sammanlagt utfördes sex 
intervjuer med förskollärare på tre olika förskolor. I det slutliga resultatet framgick det 
att samtliga informanter hade en positiv inställning till utomhuspedagogik samt hade 
goda kunskaper om ämnet. Många av informanterna talar om att barnens fantasi och 
kreativitet ökar och de menar vidare att det är nödvändigt för barnen att använda sig av 
utomhuspedagogik i lärandet för att kunna utvecklas på bästa möjliga sätt. Slutsatsen i 
detta arbete är att det finns många möjligheter med utomhuspedagogik. Många 
förskollärare borde ta vara på dessa möjligheter mer än vad de gör idag.   

Nyckelord: Utomhuspedagogik, lärande, förskola och utevistelse. 
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1   Inledning     
Utomhuspedagogik är en pedagogisk inriktning som uppmärksammats mycket under 
senare år. Utomhuspedagogik är en process, en plats för lärande, ett sätt att lära och 

en mening med lärandet (A. Szczepanski (i Lärarföbundet 2005) s.92). Utomhus kan 
barnen få verkliga upplevelser som väcker deras nyfikenhet. Szczepanski menar vidare 
att utomhusaktiviteter har den fördelen att kommunikationen mellan sinnen, intellekt, 
känslor och hormoner tycks vara bättre synkroniserad än motsvarande aktiviteter 
inomhus.  

Idag finns det väl knappast någon som motsätter sig vetskapen om att barn mår bra både 
fysiskt och psykiskt, av att vara utomhus, skriver Eva Selin (2007). Det gränslösta 
uterummet rymmer oändliga möjligheter att upptäcka omvärlden med alla sinnen och 
hela kroppen i lek och rörelse som främjar hälsa och motorisk utveckling. Barn har en 
obegränsad fantasi och lär med alla sinnen och hela kroppen, när de befinner sig i en 
utomhusmiljö. Om barnen i förskolan ska få en bra och naturlig inställning till naturen 
och utevistelse krävs en kreativ och engagerad personal. Det är viktigt att personalen 
inom förskolan är positiv till utevistelse och låter barnen komma ut mycket för att 
inspireras i lärandet och leken. Att bara släppa ut barnen på gården räcker inte för att 
barnen ska få en bra lärandesituation. Den fria leken i all ära, men den måste även få 
upplevas på fler inspirerande platser, till exempel i skogen, för att på så sätt kunna bli 
ännu mer lärorik för barnen. Lärarna måste ha en god planering för sin verksamhet, 
även den de bedriver utomhus.  

Idag vet vi från studier och forskning att utomhusaktiviteter och utomhuspedagogik har 
många positiva aspekter. Därför kan det vara av intresse att undersöka om hur dagens 
förskollärare tillämpar utomhuspedagogik och vad de har för tankar om ämnet. Skiljer 
det sig mycket från förskola till förskola, eller ser det ungefär detsamma ut? Det kan vara 
till stor hjälp att ha en inblick i detta när man kommer ut som nybliven lärare i 
förskolan.  
 
 

1.1   Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta arbete är att ta reda på vad förskollärare har för inställning till 
utomhuspedagogik och hur de genomför utevistelsen med barnen.  
Studien ska svara på följande frågor: 

• Vad har förskollärare för inställning till och kunskaper om utomhuspedagogisk 
verksamhet? 

• Hur ser utomhusverksamheten ut i praktiken? 
• Vilka likheter respektive skillnader finns i den planerade utevistelsen hos de tre 

förskolorna som ingår i undersökningen? 
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2   Litteraturgenomgång 
Detta kapitel redovisar vad litteraturen säger om utomhuspedagogiken. Historiskt, 
tidigare forskning samt läroplaner.  

 

2.1   Historia 
Utomhuspedagogik är inget nytt påfund. Szczepanski (i Lärarförbundet 2005) påpekar 
att det finns en tydlig filosofisk-pedagogisk tråd när det gäller att använda andra miljöer 
än inomhus. Filosofen Aristoteles talade till exempel om praktisk visdom och miljöns 
betydelse. Han menade att det krävs praktisk handling för att sätta tankar i rörelse. 
Szczepanski skriver vidare om 1600- och 1700-talets empirister John Locke och David 
Hume som påstod att all kunskap om världen kommer från våra sinnen och John Dewey 
(1849-1952) drev tesen att man skulle ”gripa för att begripa”.  

Enligt Dahlgren och Szczepanski (1997) menade Dewey att praktisk kunskap var minst 
lika mycket värd som teoretisk kunskap. Vidare menade Dewey att vi utvecklas genom 
att göra praktiska saker. Förståelsen av olika begrepp blir lättare vid praktisk handling, 
direkta erfarenheter och med konkret material. En annan betydande filosof var 
Rousseau (1712-1778), skriver Dahlgren och Szczepanski. Enligt honom var det viktigt 
att barn skulle möta verkligheten under sin uppväxt och menade att lärandet 
stimulerades i leken och genom sinnlig erfarenhet. Vidare menade han att barn lär sig 
bättre genom att vistas i verkliga miljöer.  

I slutet av 1800-talet hade föränderlig pedagogik och åskådningsundervisning blivit 
modernt, enligt Rantatalo (2002). Det användes då som ett komplement till 
klassrumsundervisning och böcker. För lärarna var det viktigt att koppla ihop 
undervisning med konkreta upplevelser, skriver författaren vidare. Till exempel 
genomfördes cykelturer, vandringar och undervisning i naturen. Genom direkt 
observation skulle kunskapen bli en helhet och barnen kunde då se, lukta och känna 
istället för att endast läsa om det.  
 
Enligt Dahlgren och Szczepanski (1997) talar filosofen Molander (1990-talet) om 
kunskap i handling. Han menar att vi ser såväl skogen som träden och det innebär att vi 
ser helheten i dess sammanhang. Frågor ska vara tagna ur verkligheten och inte ur 
böcker, menar Molander vidare. Detta leder till ett av utomhuspedagogikens historiska 
och nutida mål: att utbilda för varsamhet mot vår natur, samt ett växande ansvar för allt 
levande.  
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2.2   Tidigare forskning  
 
2.2.1   Utomhusmiljön – en kunskapskälla  
I dagens skola borde lärande utomhus ses som ett viktigt komplement till den 
traditionella pedagogiken, där lärandet oftast sker inom fyra väggar, menar Dahlgren 
och Szczepanski (i Lundegård m.fl. 2004). Flera aktuella studier visar på platsens 
betydelse för lärande och framhäver sambandet mellan plats och lärande för barns 
hälso- och motorikutveckling, motivation och koncentrationsförmåga, menar Grahn 
m.fl. (i Lundegård m.fl. 2004). Naturen är en bred kunskapskälla där vi kan kombinera 
natur, kultur, miljö, teknik och friluftsliv. A. Szczepanski som forskar inom ämnet 
utomhuspedagogik menar att det finns så mycket kunskap om varför man ska röra sig 
och vistas utomhus att ingen borde kunna motivera varför man ska sitta stilla och vara 
inne (Norén-Björn 2005). Ute i verkligheten, i landskapet, i utemiljön lär sig människor 
bäst. Det är där man upplever med alla sinnen och både ser, hör, känner, luktar, smakar 
och förnimmer, förklarar Szczepanski. Det gagnar både nyfikenhet, kreativitet och 
samarbete, väcker känslor och får oss att bry oss om miljön, natur- och kulturlandskapet 
och vår egen historia (Norén-Björn 2005). Brügge m.fl. (1999) menar att 
utomhuspedagogisk verksamhet innebär ett lärande med alla sinnena på en mängd olika 
sätt. Enligt Grahn (2007) finns det en gammal föreställning om att barn hör ihop med 
naturen och att naturen har en koppling till barnen. Barn som får vara i naturen blir 
friska barn med goda kunskaper om sin omgivning. Studier visar även att barn som 
vistas mycket ute i naturen har större chans att bli mer miljömedvetna. 
 
I naturen får barnet erfarenheter av orsak och verkan menar Nordahl och Skappel-
Misund (1998). De kan upptäcka likheter och skillnader, de lär sig se sammanhang och 
en helhet som bara kan läras in via egna erfarenheter. Vidare menar författarna att 
naturen ger alla människor utmaningar oavsett utvecklingsnivå och färdigheter. 
Naturupplevelser sätter naturliga gränser, erbjuder naturliga utmaningar och naturliga 
upplevelser av personlig kompetens utan krav på prestation. I skogen sätts upplevelsen i 
centrum och barn och vuxna kan fungera som likvärdiga partners i samspelet, skriver 
Nordahl och Skappel-Misund. Terrängen, utformning och naturmaterial i 
utomhusmiljön berikar leken och stimulerar fantasin, enligt Granberg (2000). Småbarn 
tillägnar sig kunskaper och erfarenheter om omvärlden genom att se på, känna, smaka, 
lyssna och lukta på allt. Utomhusmiljön erbjuder en oändlig rikedom av varierande 
intryck och upplevelser som engagerar flera sinnen samtidigt. Granberg menar att 
utemiljön kan ses som en levande lärobok i alla ämnen. Vidare menar Granberg att 
naturen är en oändlig källa att ösa upplevelser och inspiration ur. Småbarn får under 
utevistelsen stimulans för både kropp och själ. De får motorisk och intellektuell träning. 
I studien ”Ute på dagis” av Grahn m.fl. (1997) framgår det att barn som är ute i naturlig 
miljö har bättre koncentrationsförmåga, mer utvecklad lek och motorik samt är friskare, 
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än barn som vistas mest inne och inte har tillgång till natur på gården. 

 
Enligt Sczcepanski (Norén-Björn 2005) handlar utomhuspedagogik inte bara om natur 
och friluftsliv. Den handlar lika mycket om kultur, geografi, historia och språk. Landskap 
är minnen av människor som levt tidigare och bär på historia. Det är också det stora rum 
där vi människor lever idag – allt från förskolegårdar, skolgårdar, parker, stadsmiljöer 
och industrilandskap till skogar, vattendrag, berg, åkrar och ängar. Hela utemiljön är en 
ständigt aktuell kunskapskälla som bär på rikt material, både för historiska återblickar 
och studier av nutid och framtid. Mötet med landskapet tar tillvara helheter och alla 
sinnen är aktiva i lärprocessen: både det matematiska, språkliga, estetiska, 
känslomässiga, biologiska och kulturella stimuleras. Inomhus är inlärningsmiljön mer 
konstgjord, där kan man bara beskriva kunskap, menar Sczcepanski (Norén-Björn 
2005). 

 

2.2.2   Friskfaktorn i utomhuspedagogiken 
Enligt Granberg (2000) bekräftar flera moderna studier att det är hälsosamt att vistas 
utomhus. En undersökning, som gjordes av barnläkarna Margareta Sidenström och 
Margareta Blennow, har visat att barn på förskolor som bedriver den mesta 
verksamheten utomhus har markant lägre sjukfrånvaro och blev fortare friska än barn 
på andra förskolor, skriver Granberg. Sidenström och Blennow menar att förklaringen 
till att barnen på ute förskolan hade bättre hälsa, dels är den friska luften och dels att 
utemiljöns mindre trängsel minskar smittspridningen samt är mindre stressande. En 
annan svensk forskare, Patrick Grahn, har i sin doktorsavhandling visat att barn som 
vistas mycket ute är betydligt friskare än andra barn (Granberg 2000). Dessa barn har 
även starkare fysik, bättre motorik och är vigare. Grahn har också funnit att 
koncentrationsförmågan är större hos barn som har tillgång till en omväxlande 
utomhusmiljö. Dessutom har de färre konflikter med andra barn och leker fantasifullare 
och mer varierande lekar. Grahn förklarade resultaten med att människan är gjord för 
att vistas i naturen och att naturupplevelser aktiverar och stärker immunförsvaret. 
Dahlgren, Sjölander, Strid och Szczepanski (2007) skriver att utomhuspedagogiken 
också innefattar mycket rörelse och aktivitet. Detta resulterar i att verksamheten 
utomhus motverkar stress, fetma, diabetes, benskörhet och buller i klassrum. Kroppen 
hjälper hjärnan att tänka, samtidigt som hälsan gynnas när barn får lära och röra sig 
utomhus. En förskollärare som heter Rosita (I Lärarförbundet (2005) s.21) menar att 
barn och vuxna håller sig friskare och mår bättre om de befinner sig mycket utomhus, 
eftersom de då slipper bullrig inomhusmiljö och huvudvärk orsakad av tung luft. Grahn 
och Stigsdotter (2003) menar i en artikel att stressrelaterade sjukdomar, såsom 
utbrändhet, depression, sömnlöshet med mera, ökar drastiskt i västerländska länder. I 
en studie har de kommit fram till att risken att drabbas av stressrelaterade sjukdomar 
tycks vara mindre hos människor som tillbringar mycket tid på öppna gröna ytor och i 
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naturen. I undersökningar har det också framkommit att naturen hjälper människor att 
koncentrera sig bättre och att återhämta sig lättare och fortare. Enligt Danielsson m.fl. 
(2001) främjar utomhuspedagogiken också rörelse och rörelse är bra för barn på flera 
olika sätt. När ett barn får uppleva att den lyckas med sina rörelser lär den känna sin 
kropps rörelser. Detta stärker barnets självkänsla och barn med stark självkänsla har 
lättare att samarbeta med andra barn i olika leksituationer. Barnens förmåga att 
utforska och upptäcka omvärlden ökar genom att de kan kontrollera sina rörelser. 
Danielsson menar vidare att barn har behov av mycket rörelse då de på så sätt lär sig 
bättre.  

 
2.2.3   Lärandet i utemiljön 
Lärare har en benägenhet att värdera utomhusleken lägre än inomhusaktiviteten, skriver 
Lindstrand och Brodin (2006). Dessa lärare kan ofta inte koppla ihop 
utomhusaktiviteter med lärande. Ett bra lärande utomhus kräver ett engagemang och en 
vilja att arbeta med naturen. Brügge, Glantz och Sandell (1999) menar att 
utomhuspedagogiken bör vara en naturlig del i all undervisning. Enligt Szczepanski 
(2007) kan det vara en stor utmaning för förskollärare att skapa kreativa lärmiljöer för 
alla barns olika kompetenser och talanger i naturen. Många gånger glömmer lärare bort 
att landskapet är en kunskapskälla i sig. Barnen får ingen möjlighet att praktisera sin 
kunskap då lärandet och verkligheten har en benägenhet att delas upp. 
Utomhuspedagogikens budskap är att kroppen sätter igång tankeverksamheten och att 
man genom rörelse mår bättre och därmed lär sig lättare. Många arbetslag är oeniga om 
meningen med utomhuspedagogik, menar Szczepanski (2005). Förskolan har 
traditioner av att vara ute och är ofta ute, men det betyder inte att man ständigt bedriver 
en pedagogisk verksamhet ute. Miljön utomhus är en källa full av kunskap, historia och 
material. Lärare kan levandegöra denna information och kunskap med hjälp av 
utomhuspedagogik och kreativitet, menar Szczepanski (2005) vidare. Regn, snö och 
blåst, värme eller kyla brukar inte hindra barns lek, menar Granberg (2000). Däremot 
brukar vuxna ofta använda vädret som argument för att slippa gå ut. För det mesta är 
vädret inget hinder för utevistelse, däremot måste både kläder och utevistelsens längd 
anpassas efter väderleken. Frisk luft, fria ytor och möjligheten till att dra sig undan anses 
vara några av orsakerna till utevistelsens positiva effekter, menar Granberg vidare. 
Utomhus har småbarn större möjligheter till fysiska övningar och det är nödvändigt för 
småbarn att röra sig mycket för att kunna sitta stilla. Enligt Granberg måste utemiljön 
svara mot småbarns behov av allsidig motorisk övning. Den skall inbjuda till 
utforskande, lek och träning. Miljön skall också planeras med tanke på ostördhet och 
säkerhet samt möjligheter till olika aktiviteter och gruppsammansättningar. Småbarn 
måste ges stora möjligheter både till fri lek och till vuxenledda lekar och aktiviteter 
utomhus. Den viktigaste uppgiften för pedagogerna är, enligt Granberg, att göra 
småbarns utevistelse så trevlig att de tycker om och njuter av att vara ute. Enligt Brügge 
m.fl. (1999) är det viktigt att uterummet fungerar som en lika självklar inlärningsmiljö 
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för barnen som inomhusmiljön. Lärarna måste se möjligheterna i utemiljön, de måste 
arbeta tvärvetenskapligt med helheter och använda uterummet som klassrum. För att 
barn skall kunna utvecklas krävs ett bra ledarskap, menar Brügge m.fl. vidare. En 
utomhuspedagog måste vara väldigt flexibel. De bör vara beredda på att vad som 
planerats inte alltid kan följas då utomhusmiljön är ostrukturerad och allt kan hända. 
Enligt Granberg är det bra att tänka på att små barn behöver känna igen sig på olika 
platser. Barn kan inte ta till sig nya erfarenheter och kunskaper förrän de känner sig 
trygga med platsen. Att upprepande besöka samma platser gång på gång är därför viktigt 
för barns trygghet. Braute och Bang (1997) menar att det är viktigt att lärare bedriver 
utomhuspedagogiks verksamhet i både planerad miljö och naturmiljö. När lärarna väljer 
ett naturområde är det viktigt att de tänker på vilken åldersgrupp de har, antal barn som 
skall vara med och vad syftet med användandet av platsen är. Braute och Bang menar 
vidare att lärare inte skall vara rädda för platser där det kan finnas giftiga svampar eller 
bär, huggormar, bäckar, branta sluttningar osv. Man ska istället starta med en trygg 
situation och undervisa och lära barnen om farorna så att de är försiktiga.  

 

 

2.3   Vad säger läroplanen? 
Utbildningsdepartementet (2006) skriver i Lpfö98 (Läroplan, förskolan 1998), att 
verksamma förskollärare skall ha ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv 
framtidstro. Förskolan skall också sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt 
levande och omsorg om sin närmiljö. Vidare skall förskolan sträva efter att barn 
utvecklar en förståelse för sin påverkan i naturens kretslopp. 

 
Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för sin egen 
delaktighet i naturens kretslopp och för enkla naturvetenskapliga fenomen, liksom 
sitt kunnande av växter och djur. (Utbildningsdepartementet 2006, s 9). 
 
Förskolan skall medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt 
till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp.  
(Utbildningsdepartementet, 2006 s 7). 
 

I Lpfö98 står det vidare att förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt 
utmanar och lockar till lek och aktivitet. Förskolan skall erbjuda en bra miljö som 
främjar kreativitet, lek, utveckling och lärande, både inomhus och utomhus. Barnen skall 
ha möjlighet till både planerad miljö och naturmiljö för att ge möjlighet till utveckling i 
sig själv och med naturen. Förskolan skall också lägga stor vikt vid miljö- och 
naturvårdsfrågor. Verksamheten i förskolan skall bidra till en bättre förståelse för hur 
man i vardagsliv och i arbete kan bidra till en bättre miljö. Förskolan ska även lägga en 
grund för ett livslångt lärande, samt att utveckla förmågan att ta ansvar för sina 
handlingar och för förskolans miljö.  
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3   Metod 

Följande kapitel beskriver metoderna som användes i arbetet. Datainsamlingsmetoder, 
urval, analyseringen av materialet, reliabilitet och validitet och forskningsetiska 
principer.  
 

3.1   Datainsamlingsmetoder 
I detta arbete har en kvalitativ undersökningsmetod valts ut. Det är det bästa 
tillvägagångssättet då målet är att få fram djupare åsikter från några få utvalda 
förskollärare. En kvalitativ undersökningsmetod kan gå mer in på djupet eftersom en 
närmre kontakt knyts med deltagarna i undersökningen (Denscombe, 2000). 
Denscombe menar vidare att det är viktigt att forskaren i en kvalitativ studie är så 
objektiv som möjligt, för att inte det slutliga resultatet ska kunna påverkas.  
 
Sex förskollärare har intervjuats på tre olika förskolor, varav två förskollärare på varje 
förskola. I genomförandet av intervjuerna har djupintervjuer används för att kunna få 
mer fördjupande svar och för att lättare kunna följa upp med följdfrågor. (Denscombe 
2000). I undersökningen användes strukturerade intervjufrågor, vilket innebär att ett 
strukturerat frågeformulär som följdes användes i undersökningen (Denscombe 2000). 
Att använda sig av ett strukturerat frågeformulär är nödvändigt då det är meningen att 
resultatet ska jämföras. Varje intervju pågick i genomsnitt 25 minuter och spelades in på 
bandspelare. På så sätt kom allt det som sades under intervjun med på ett naturligt sätt.  

 

3.2   Urval 
Av egen erfarenhet kan det vara svårt att få förskollärare att ställa upp i intervjuer. 
Därför har ett bekvämlighetsurval använts. Förskollärarna som valdes ut har jobbat på 
de aktuella förskolorna som ingår i undersökningen i minst två år och de har jobbat som 
förskollärare i förskolan i minst 4 år (Tabell 1). Önskemålet var att de skulle ha en viss 
erfarenhet inom yrket och en god kännedom om förskolan de jobbar på. De är 
heltidsanställda och är placerade på olika avdelningar, då åsikter och tankar från olika 
avdelningar är av intresse i undersökningen.  Samtliga deltagare arbetade i arbetslag på 
avdelningar med barn i åldrarna tre till fem år. Med brist på män, är alla de intervjuade 
kvinnor.  
 
Tabell 1. Informanternas yrkeserfarenhet 
Antal år i 
verksamheten 

Antal förskollärare 
per kategori 

1-5 1 
6-10 1 
11-20 2 
21+ 2 
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3.3   Databearbetning och analysmetoder 
Efter intervjuerna transkriberades utvalda delar av inspelningarna. Fokus har legat på 
syfte och frågeställningar i arbetet och delar av intervjuerna som inte ansågs vara 
relevanta valdes bort. Varje fråga strukturerades sedan upp en i taget för att kunna se 
skillnader och likheter i informanternas svar. Materialet jämfördes och sammanställdes 
sedan till ett resultat.  

 

3.4   Reliabilitet och validitet 
Studien är mer eller mindre subjektiv då resultatet i en kvalitativ studie kan påverkas av 
vem som tolkat resultatet. (Stukat 2005). Denna studie präglas av en positiv inställning 
till utomhuspedagogik och därför kan också resultatet ha påverkats i att lättare se 
möjligheter än svårigheter. Denscombe (2000) skriver att tillförlitligheten ökar om 
intervjuerna görs i ett avskilt rum som deltagarna är vana vid och informanterna kan 
besvara frågorna ostört. Intervjuerna i studieundersökningen var neutrala och utfördes i 
ett avskilt rum, som valdes ut av informanterna. Validitet innebär att studien innefattar 
giltigt och därmed relevant data. Att undersökningen faktiskt har undersökt det som var 
i avsikt att undersöka är mycket viktigt, menar Stukat, 2005. Syftet med studien var att 
undersöka om vad några förskollärare i förskolan har för inställning till 
utomhuspedagogik och hur de genomför sin utevistelse med barnen. Detta har 
undersökts och beskrivs i resultatet av studien.  
 

3.5   Forskningsetiska krav 
Det finns vissa försiktighetsåtgärder som tas för att skydda deltagarna när en kvalitativ 
studie utförs. Vetenskapsrådet (2002) skriver att det finns fyra huvudsakliga krav och 
dessa är följande: 
 

• Informationskravet innebär att forskaren har skyldighet att informera deltagarna 
om undersökningens syfte och att deltagarna ställer upp frivilligt, samt vilka 
villkor som gäller.  

• Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva får bestämma om de vill delta i 
undersökningen eller inte. De får också bestämma hur länge de vill delta eller när 
de vill avbryta sitt deltagande. 

• Konfidentialitetskravet innebär att uppgifterna om deltagarna inte hamnar i 
orätta händer eller att personuppgifter offentliggörs.  

• Nyttjandekravet innebär att all informationen som deltagarna ger inte skall delges 
någon annan i något annat syfte.  

 
Via ett missivbrev som skickades ut informerades deltagarna i undersökningen om dessa 
krav. 
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Resultat 
Följande kapitel redovisar resultatet av studieundersökningen. Först presenteras 
förskolorna. Resultatet redovisas sedan mer beskrivande under  respektive 
ämnesrubriker och efter det även i tabellform 
 

4.1   Presentation av förskolorna                                                              
Sex informanter deltog i undersökningen, samtliga med förskollärarutbildning. De har 
minst fyra års erfarenhet av att jobba som förskollärare och jobbar på tre olika förskolor 
på olika avdelningar med barn i åldrarna 3-6 år. Förskola A som är placerad framför en 
liten skog, har en stor gård med sandlådor, rutschkanor, gungor, kullar, stenar, buskar 
och fria ytor. Även en liten båt har placerats på gården. Förskola B som också är placerad 
framför en mindre skog, har en medelstor gård med sandlådor, gungor, rutschkana, 
lekstuga, kullar, stenar, träd och buskar och en del fria ytor. Förskola C är omgiven av 
bostadshus, både villor och lägenheter. Förskolan har en mindre utomhusgård med 
sandlåda, gungor, rutschkana, kullar, stenar, träd, buskar och några få fria ytor. En 
mindre båt är också placerad på gården. 

 

4.2   Vad är utomhuspedagogik?                                                       
Samtliga sex informanter i undersökningen anser att utomhuspedagogik handlar om att 
låta barnen använda sig av naturen och miljön i lärandet. Alla tycker dessutom att det är 
jätteviktigt att man använder sig mycket av utomhuspedagogik i förskolan och de ser 
utomhuspedagogik som något positivt för både barn och vuxna. Många av förskollärarna 
menar att det finns många fördelar med att vara ute mycket, inte minst ur 
hälsosynpunkt. Några menar att utomhuspedagogik är att vara ute med barnen på 
gården och gå på utflykter i naturen samt att barnen får leka, lära och utvecklas i en 
utemiljö.  En förskollärare ser utomhuspedagogik som ett komplement till den 
traditionella pedagogiken (då lärandet oftast sker inom fyra väggar). Här hämtas 
kunskap, känslor, rörelser och lek. Vidare påpekar hon att utomhuspedagogik är en stor 
kunskapskälla (Tabell 2).  

 

4.3   Svårigheter med utomhuspedagogik 
Hälften av informanterna anser att vädret och årstiderna kan vara en svårighet med 
utomhuspedagogik. Två av dem tycker att det kan vara svårt att gå ut i alla väder, 
speciellt med yngre barn i åldrarna 1-2 år. De menar att så små barn ofta inte har någon 
glädje av att vara ute i alla väder, framför allt när det är för kallt ute eller om det blåser 
hårt och regnar eller snöar mycket. Några förskollärare anser att en svårighet kan vara 
att det tar tid att hjälpa alla barnen att få på alla kläder och få tid att vara ute på grund av 
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lite personal och stora barngrupper. En påpekar även att vardagliga rutiner som lunch, 
sovvila, mellanmål med mera kan vara ett hinder. Två av förskollärarna svarade att en 
svårighet kan vara brist på en stimulerande utemiljö. En av förskollärarna tycker inte att 
det finns några svårigheter med utomhuspedagogik, så länge man har kläder efter väder 
(Tabell 2). 

 

 

4.4   Möjligheter med utomhuspedagogik 
Informanterna i undersökningen framhåller att det fanns många möjligheter med 
utomhuspedagogik. Många av dem talar om att barnens fantasi och kreativitet ökar och 
de menar vidare att det är nödvändigt för barnen att använda sig av utomhuspedagogik i 
lärandet för att kunna utvecklas på bästa möjliga sätt. Några förskollärare tycker att 
barnen borde vara ute så mycket som möjligt i förskoleåldern, de mår inte bara bättre av 
det och håller sig friska, utan då lär de sig också bäst. En av dem menar att barnen får 
komma nära naturen och får använda sig av sina sinnen, upptäcka djur, småkryp, fåglar, 
växter och blommor med mera. Hon menar vidare att barnen ständigt är på 
upptäcktsfärd i en utomhusmiljö, där har de tillgång till stora ytor för rörelse och lek. 
Många av förskollärarna framhäver att barnen blir friskare, mår bättre, får utlopp för sitt 
rörelsebehov, använder sig av sina sinnen samt utvecklar sin motorik, till exempel 
genom att hoppa, springa och klättra med mera. Tre påpekar även vikten av att små barn 
helst ska sova utomhus då de blir friskare av det (Tabell 2).   
 

 

4.5   Utomhuspedagogikens påverkan på barns 

utveckling 
Alla informanter menar att utomhuspedagogiken har en mycket positiv påverkan på 
barns utveckling. Många av dem anser framför allt att motoriken hos barnen utvecklas 
samtidigt som de får en bättre hälsa. Några av informanterna menar att barnen 
utvecklas inom alla områden i en utomhusmiljö. Barnen lyssnar, ser, luktar, frågar och 
är nyfikna. En av informanterna menar att barnen utvecklar sin förståelse för naturen 
och lär sig lättare. En annan menar vidare att även språket utvecklas när barn och vuxna 
samtalar om vad som finns i naturen. Två av informanterna tycker också att barns 
samarbetsförmåga kan utvecklas bättre i en utemiljö. Ute blir det mindre konflikter om 
leksaker och konkurrensen om de begränsade ytorna som är i en innemiljö finns inte. 
Två av informanterna anser att det är viktigt att de vuxna alltid finns där för barnen. De 
menar att det inte är meningen att de vuxna ska stå och prata med varandra ute på 
gården medan barnen får roa sig själva. De vuxna måste vara med barnen i leken. Om 
inte de är med i själva leken så i alla fall alltid finnas där i bakgrunden och vara 
medvetna om vad barnen leker (Tabell 2).  
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Tabell 2. Pedagogernas inställning till och uppfattning om utomhuspedagogik, förskola A är markerad 
med ljusgrått, förskola B med vitt och förskola C med mörkgrått.  

 

 

4.6   Utevistelsen med barnen  
Enligt informanterna i denna undersökning har samtliga förskolor de jobbar på som mål 
att gå ut med barnen varje dag. Den dagliga utevistelsen är ofta oplanerad och den fria 
leken står i centrum. Den planerade utevistelsen i förskola A består av att gå till skogen 
med barnen en gång i veckan. Då är det vanligtvis styrda aktiviteter som gäller, med lite 
fri lek på slutet om det finns tid över. Förskola B går till skogen med barnen två gånger i 
veckan. Ofta är det även här styrda aktiviteter som gäller med fri lek på slutet. Förskola C 
går till skogen varannan vecka och här är det också först och främst styrd lek som sker. 
(Tabell 3). En följdfråga var varför förskolornas planerade utevistelse såg ut på det här 
sättet. Många av förskollärarna kunde sinte svara på den frågan, de visste helt enkelt 
inte. Några svar var, att det alltid hade sett ut så och att de inte hade möjlighet till något 

Pedagog Vad är 

utomhuspedagogik 

för dig? 

Vilka möjligheter 

finns det med 

utomhuspedagogik? 

Vilka svårigheter 

finns det med 

utomhuspedagogik? 

Hur anser du att 

utomhuspedagogiken 

påverkar barns 

utveckling? 

1 Att låta barnen lära, 
leka och utvecklas i en 
utemiljö. 

Barnens fantasi och 
kreativitet ökar. 

Vädret och årstiderna. Motoriken och 
samarbetsförmågan 
utvecklas bättre hos 
barnen.  

2 Att låta barnen vara 
ute på gården och i 
skogen. 

Barnen utvecklas 
mycket bättre i en 
utomhusmiljö. 

Vädret och de 
vardagliga rutinerna. 

Samarbetsförmågan ökar 
och förståelsen för 
naturen.   

3 Att använda sig av 
naturen och miljön i 
lärandet. 

Barnen mår bättre och 
lär sig bättre utomhus. 

För lite personal och för 
stora barngrupper. 

Barnen får en bättre 
hälsa och utvecklar sin 
motorik.  

4 Att låta barnen vara 
ute och lära sig av 
naturen. 

Barnen får komma nära 
naturen och använda 
sig av alla sina sinnen. 

Brist på en 
stimulerande utemiljö 
samt för lite personal. 

Barnens motorik kan 
utvecklas mycket bättre. 

5 En stor kunskapskälla. Barnen får använda sig 
av alla sina sinnen. 

Finns inga svårigheter. Barnen kan utvecklas 
inom alla områden i en 
utomhusmiljö. 

6 Att barnen lär och 
utvecklas i en 
utemiljö. 

Barnen får röra sig mer 
och får bättre motorik. 

Vädret och brist på en 
stimulerande utemiljö. 

Barnen blir friskare och 
utvecklas på alla plan i 
en utemiljö. 
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annat, då det var brist på personal och tid. De två förskollärarna på förskola A, menar att 
de går ut på gården i stort sett varje dag och går till skogen med de äldre barnen en gång 
i veckan. Förskollärarna på förskola B menar att de vanligtvis går ut varje dag och ibland 
två gånger på en dag. De går till skogen två gånger per vecka för planerade aktiviteter, 
men försöker även att gå till skogen eller en närliggande lekplats spontant så fort det 
passar. Även i den fria leken på förskolans utegård får de äldre barnen gå utanför gården 
in till den lilla skogen som ligger i anslutning till förskolan för att leka så mycket de vill 
på egen hand, med viss uppsikt av personalen. Förskollärarna som jobbar på förskola C 
som också är den minsta förskolan, menar att de går ut med barnen varje dag, ofta två 
gånger på en dag. Många gånger planerar de utevistelsen efter väderleken. Regnar det 
får barnen oftast gå ut på gården och plaska, snöar det går de till en närliggande 
pulkabacke, är det fint väder går de gärna till en lekplats. De går till skogen med barnen 
varannan vecka, då det krävs planering. Skogen ligger en bit bort och det tar ungefär 20 
minuter att gå dit med barnen. Alla informanter menar att de går ut med barnen i alla 
väder. Två av dem påpekar att om det råder väldigt dåligt väder så stannar de hellre inne 
med barnen. När personalen på förskolorna går ut med barnen går de ut på den egna 
förskolegården eller till skogen. Två av förskolorna brukar också gå till en närliggande 
lekplats. Många av förskollärarna tror att barnen behöver en varierande utemiljö för att 
stimuleras på bästa möjliga sätt. De menar att det är viktigt att tänka på, så man inte av 
bekvämlighet bara låter barnen leka på gården jämt och ständigt. En av dem menar 
också att det vuxna kan uppfatta som en bra utemiljö kan skilja helt från vad barnen 
egentligen tycker. Detta skildras i följande citat: 
 

Vi har några jättestora granar som står i ett hörn på förskolegården. De lägre grenarna på 
granarna skymde marken, så vi bad vaktmästaren såga av de lägre grenarna så att marken 
blev bar. Barnen blev så besvikna när de såg det. Vi hade ju förstört deras gömställe inne 
bland granarna.  

 

En informant framhävde hur viktigt hon tycker det är att barnen får vara i skogen och 
leka både fria och mer vuxenledda lekar. Hon menar att vi vuxna inte förstår hur mycket 
skogen betyder för barn och hur mycket de uppskattar att få vara där. Detta visas i 
följande citat: 

 
Vi vuxna kan ofta tro att en stor härlig lekplats är den ultimata drömmen för ett barn. Då är 
egentligen skogen så mycket bättre. Den är så mycket mer. Lekplatsen är och förblir lika 
hela tiden, på sin höjd tillkommer någon ny klätterställning eller liknande. Skogen och 
naturen är i ständig förändring och det är en utmaning för barnen att få vara där. Man kan 
riktigt se hur barnens fantasi och kreativitet sätter fart. 
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 Tabell 3. Hur utomhusverksamheten ser ut i praktiken, förskola A är markerad med ljusgrått, förskola B 
med vitt och förskola C med mörkgrått. 

 

 

 

4.7   Vill förskollärare vara ute mer med barnen? 
De flesta av informanterna skulle gärna vilja vara ute mer med barnen. Många av dem 
framhåller vikten av att barnen blir friskare då de vistas mycket utomhus. Några menar 
att det är skönt att vara ute och att de slipper många konflikter mellan barnen. Detta 
illustreras i ett citat:  

Pedagog Hur ser den 

planerade 

utevistelsen 

med barnen 

ut? 

Hur ofta är ni 

ute med 

barnen? 

Vart går ni när 

ni går ut? 
Går ni ut i alla 

väder? 

1 Skogen en gång 
i veckan för 
planerade 
aktiviteter. 

I stort sett varje 
dag. 

Förskolegården 
eller skogen. 

Ja, nästan. 

2 Skogen en gång 
i veckan för 
planerade 
aktiviteter. 

Vi har som mål att 
gå ut varje dag. 

Förskolegården 
eller skogen. 

Ja, med vissa 
undantag. 

3 Skogen två 
gånger i veckan 
för planerade 
aktiviteter. 

Oftast varje dag, 
ibland två gånger 
på en dag. 

Förskolegården, 
skogen eller en 
närliggande 
lekplats. 

Ja. 

4 Skogen två 
gånger i veckan 
för planerade 
aktiviteter. 

Vanligtvis varje 
dag. 

Förskolegården, 
skogen eller en 
närliggande 
lekplats. 

Ja, om det inte är 
oväder. 

5 Skogen 
varannan vecka 
för planerade 
aktiviteter. 
Planerar även 
efter väderlek. 

Varje dag, ofta en 
gång på 
förmiddagen och 
en gång på 
eftermiddagen. 

Förskolegården, 
skogen eller en 
närliggande 
lekplats. 

Ja. 

6 Skogen 
varannan vecka 
för planerade 
aktiviteter. 
Planerar även 
efter väderlek. 

Varje dag, förutom 
när det råder 
extrema 
väderförhållanden. 

Förskolegården, 
skogen eller en 
närliggande 
lekplats. 

Ja, bara det inte 
som sagt råder 
extrema 
väderförhållanden. 
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Om barngruppen är stökig brukar vi gå ut. Det funkar jättebra, alla konflikter blir som 
bortblåsta så fort vi kommer utanför dörren.   

 
Två informanter är nöjda med hur mycket de är ute med barnen. De menar att de redan 
strävar efter att vara ute så mycket som möjligt och att det känns jättebra. En informant 
skulle gärna vilja jobba på en förskola inriktad endast på utomhuspedagogik. Hon tror 
att det är det absolut bästa sättet att jobba i en förskola. Hon tycker också att det vore 
intressant att se hur de löser alla rutiner. Samtliga informanter vill vara ute så mycket 
som möjligt med barnen då de känner att både de och barnen mår bäst av det. Några av 
förskollärarna är överens om att allt det man gör inne kan man också göra ute, men inte 
tvärtom.  
 
 

4.8   Skillnader i de olika förskolornas 

utomhusverksamhet 
Något som skiljer förskolornas utomhusverksamhet åt är hur ofta de går till skogen för 
att utöva planerade aktiviteter med barnen. Förskola A går till skogen en gång i veckan, 
förskola B två gånger i veckan och förskola C varannan vecka. Förskola B försöker, 
spontant, att så ofta den kan gå till skogen eller en närliggande lekplats. Förskola B 
utnyttjar även närheten till skogen under den fria leken på den egna förskolegården, när 
de låter de äldre barnen leka där själva under viss uppsikt. Förskola C planerar ofta 
utevistelsen efter väderleken och anpassar sedan aktiviteterna efter det, till exempel 
pulkaåkning eller besök på en närliggande lekplats. Vanligtvis gick alla förskolorna ut 
med barnen varje dag. En informant på förskola B menade att de ibland går ut två 
gånger på en dag och en informant på förskola C menade att de ofta går ut två gånger på 
en dag. När förskolorna går ut, går de ut på den egna förskolegården eller till skogen. 
Förskolorna B och C går ibland också till en närliggande lekplats. Alla tre förskolorna går 
ut med barnen i alla väder. Några av informanterna, minst en på varje förskola, menar 
att det finns undantag, till exempel vid oväder.  
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5   Diskussion 
Precis som jag själv, har samtliga informanter en positiv inställning till 
utomhuspedagogik. Förskollärarna var till stor del insatta i vad utomhuspedagogik är 
och vilka fördelar och nackdelar metoden har. Informanterna menar att 
utomhuspedagogik handlar om att låta barnen lära och utvecklas i en utemiljö. Många av 
förskollärarna menar att det finns många fördelar med att vara ute mycket, inte minst ur 
hälsosynpunkt. Detta menar också Granberg (2000). Enligt honom bekräftar flera 
moderna studier att det är hälsosamt att vistas utomhus. Även en undersökning, som 
gjordes av barnläkarna Margareta Sidenström och Margareta Blennow, visade en 
markant lägre sjukfrånvaro hos barn i förskolor som bedriver den mesta verksamheten 
utomhus. Barnen blev dessutom fortare friska än barn på andra förskolor (Granberg 
2000). En förskollärare ser utomhuspedagogik som ett komplement till den traditionella 
pedagogiken (då lärandet oftast sker inom fyra väggar). Detta menar också Dahlgren och 
Szczepanski (i Lundegård m.fl. 2004), när de skriver att lärande utomhus borde ses som 
ett viktigt komplement till den traditionella pedagogiken i dagens skola, där lärandet 
oftast sker inom fyra väggar. Vidare påpekar förskolläraren att utomhuspedagogik är en 
stor kunskapskälla, vilket även Szczepanski menar när han ser naturen som en bred 
kunskapskälla (Norén-Björn 2005). Att förskollärarna verkar ha insett alla dessa 
positiva fördelar med utevistelse och utomhuspedagogik betyder mycket för den 
utomhuspedagogiska verksamheten i förskolan, anser jag.  

I mitt resultat kan man se att informanterna är väl insatta i utomhuspedagogikens 
möjligheter. Några av dem menar att barnen får komma nära naturen och får använda 
sig av sina sinnen, upptäcka djur, småkryp, fåglar, växter och blommor med mera. Detta 
menar även Granberg (2000) när hon skriver att utomhusmiljön erbjuder en oändlig 
rikedom av varierande intryck och upplevelser som engagerar flera sinnen samtidigt. 
Detta kan kopplas ihop med vad Brügge m.fl. (1999) menar, att utomhuspedagogisk 
verksamhet innebär ett lärande med alla sinnena på en mängd olika sätt. En av 
informanterna menar vidare att barnen ständigt är på upptäcktsfärd i en utomhusmiljö, 
där har de tillgång till stora ytor för rörelse och lek. Många av förskollärarna framhäver 
att barnen blir friskare, mår bättre, får utlopp för sitt rörelsebehov och utvecklar sin 
motorik, till exempel genom att hoppa, springa och klättra med mera. Detta stämmer 
överens med det Grahn visat, i sin doktorsavhandling, att barn som vistas mycket ute är 
betydligt friskare än andra barn, enligt Granberg. Dessa barn har både en starkare fysik, 
bättre motorik samt är vigare. Man kan även se samband till Lärarförbundet (2005), där 
det går att läsa att både barn och vuxna håller sig friskare och mår bättre om de befinner 
sig mycket utomhus.  
 
Hälften av informanterna anser att vädret och årstiderna kan vara en svårighet med 
utomhuspedagogik. Det tycker inte Granberg (2000). Hon menar att regn, snö och blåst, 
värme eller kyla inte brukar hindra barns lek. Däremot brukar vuxna ofta använda 
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vädret som argument för att slippa gå ut. En av förskollärarna tycker inte att det finns 
några svårigheter med utomhuspedagogik, så länge man har kläder efter väder. Detta 
anser även Granberg. Hon skriver att vädret ofta inte är något hinder för utevistelse, 
däremot måste både kläder och utevistelsens längd anpassas efter väderleken. Alla tre 
förskolorna hade som mål att gå ut med barnen minst en gång varje dag. Jag anser att 
det är bra att förskollärarna tycker att det är viktigt att man går ut i så gott som alla 
väder. Det är mycket viktigt att barnen får komma ut när det regnar eller snöar, är blött 
eller geggigt. De kan experimentera på sitt eget vis, samtidigt som de är kreativa och lär 
sig om till exempel vattnets egenskaper. Barnen tycker att det är så kul att få gegga med 
leran eller hoppa och plaska i vattenpölarna. Om man som vuxen ser till att barnen inte 
blir kalla eller genomvåta, så tycker jag att man kan låta barnen gegga, plaska och 
stänka. Barn måste få leka, leka som bara barn kan.                                                                                                                           
 
Många av informanterna talar om att barnens fantasi och kreativitet ökar och de menar 
vidare att det är nödvändigt för barnen att använda sig av utomhuspedagogik i lärandet 
för att kunna utvecklas på bästa möjliga sätt. Detta kan knytas an till Granberg som 
anser att utemiljön kan ses som en levande lärobok i alla ämnen. Vidare menar hon att 
naturen är en oändlig källa att ösa upplevelser och inspiration ur. Hon skriver att 
småbarn under utevistelsen får stimulans för både kropp och själ. De får motorisk och 
intellektuell träning. Jag håller med förskollärarna och författarna om detta och vill peka 
på vad mycket mer utomhusmiljöns möjligheter har att erbjuda barnen, ja, oss alla för 
den delen. När man jämför utomhusmiljöns möjligheter mot inomhusmiljöns 
möjligheter, undrar man varför vi spenderar så mycket tid inomhus i dagens svenska 
samhälle. Några förskollärare tycker att barnen borde vara ute så mycket som möjligt i 
förskoleåldern, de mår inte bara bättre av det och håller sig friska, utan då lär de sig 
också bäst. Szczepanski (2005) håller med om det. Enligt honom är det i verkligheten, i 
landskapet, i utemiljön som människor lär sig bäst. Där upplever man med alla sinnen 
och både ser, hör, känner, luktar, smakar och förnimmer, menar Szczepanski. Det 
gagnar både nyfikenhet, kreativitet och samarbete, väcker känslor och får oss att bry oss 
om miljön, natur- och kulturlandskapet och vår egen historia (Szczepanski 2005). 
Alla informanter menar att utomhuspedagogiken har en mycket positiv påverkan på 
barns utveckling. Många av dem anser framför allt att motoriken hos barnen utvecklas 
samtidigt som de får en bättre hälsa. Detta kan vi även se i flera aktuella studier, menar 
Grahn m.fl. (i Lundegård m.fl 2004). Dessa studier visar på platsens betydelse för 
lärande och framhäver sambandet mellan plats och lärande för barns hälso- och 
motorikutveckling, motivation och koncentrationsförmåga. Några av informanterna 
menar att barnen utvecklas inom alla områden i en utomhusmiljö. Barnen lyssnar, ser, 
luktar, frågar och är nyfikna. Även Granberg (2000) menar detta då hon skriver att 
småbarn tillägnar sig kunskaper och erfarenheter om omvärlden genom att se på, känna, 
smaka, lyssna och lukta på allt. Jag håller med om det, men jag tror inte bara att det är 
bättre för barnens utveckling inom alla områden, utan jag tror också att barnen skulle 
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uppskatta att vara ute mycket. Två av informanterna tycker att barns samarbetsförmåga 
kan utvecklas bättre i en utemiljö. Detta påpekar också Danielsson m.fl. (2001). Enligt 
dem gynnar utomhuspedagogiken även rörelse och rörelse är bra för barn på flera olika 
sätt. Då ett barn får uppleva att den lyckas med sina rörelser lär den känna sin kropps 
rörelser. Detta får självkänslan hos barnet att stärkas och ett barn med stark självkänsla 
har lättare att samarbeta med andra barn i olika leksituationer.  

Enligt Brügge m.fl. (1999) är det viktigt att uterummet fungerar som en lika självklar 
inlärningsmiljö för barnen som inomhusmiljön. Lärarna måste se möjligheterna i 
utemiljön, de måste arbeta tvärvetenskapligt med helheter och använda uterummet som 
klassrum. För att barn skall kunna utvecklas krävs ett bra ledarskap, menar Brügge m.fl 
(1999). vidare. Två av informanterna framhäver även de vikterna av ett bra ledarskap. 
De anser att det är viktigt att de vuxna alltid finns där för barnen. De menar att det inte 
är meningen att de vuxna ska stå och prata med varandra ute på gården medan barnen 
får roa sig själva. De vuxna måste vara med barnen i leken. Om inte de är med i själva 
leken så i alla fall alltid finnas där i bakgrunden och vara medvetna om vad barnen leker. 
Jag anser att förskollärare måste ta vara på vad utemiljön har att erbjuda i 
undervisningen med barnen. Man bedriver inte utomhuspedagogik enbart av att vistas 
utomhus med barnen. Utevistelsen bör varieras mellan fri lek och styrda aktiviteter.                                          
 
Många av förskollärarna tror att barnen behöver en varierande utemiljö för att 
stimuleras på bästa möjliga sätt. De menar att det är viktigt att tänka på, så man inte av 
bekvämlighet bara låter barnen leka på förskolegården jämt och ständigt. Däremot 
menar Granberg (2000) att utemiljön inte får vara för varierande. Hon skriver att det är 
viktigt att tänka på att små barn behöver känna igen sig på olika platser. Barn måste 
känna sig trygga med platsen annars kan de inte ta till sig nya erfarenheter och 
kunskaper. Enligt Granberg är det bra att upprepande besöka samma platser för att få 
barnen att känna trygghet. Det som förskollärarna menar stämmer till viss del överens 
med vad Braute och Bang (1997) skriver. De menar att det är viktigt att lärare bedriver 
utomhuspedagogiks verksamhet i både planerad miljö och naturmiljö. En informant 
framhävde hur viktigt hon tycker det är att barnen får vara i skogen och leka både fria 
och mer vuxenledda lekar. Hon menar att vi vuxna inte förstår hur mycket skogen 
betyder för barn och hur mycket de uppskattar att få vara där.  
 
Eftersom förskollärarna har ett sådant positivt förhållningssätt till utomhuspedagogik 
och goda kunskaper om dess fördelar borde den genomsyra verksamheten i förskolan. 
Gör den då det i de undersökta förskolorna? Jag anser att den inte gör det. I min 
resultatdel framgår det att den mesta utevistelsen i förskolorna som är med i 
undersökningen, tycks bestå av fri lek på den egna förskolegården. I Lpfö98 går att läsa 
att barnen skall ha möjlighet till både planerad miljö och naturmiljö för att ge möjlighet 
till utveckling i sig själv och med naturen. Flera aktuella studier visar på platsens 



21 

 

 

betydelse för lärande och framhäver sambandet mellan plats och lärande för barns 
hälso- och motorikutveckling, motivation och koncentrationsförmåga, menar Grahn 
m.fl. (i Lundegård m.fl. 2004). Den planerade utevistelsen består, på alla tre 
förskolorna, av besök till skogen någon gång i veckan, några gånger i veckan eller 
varannan vecka, med planerade vuxenledda aktiviteter. En av mina många följdfrågor 
under intervjuerna var varför de planerar utevistelsen på det sättet. Jag tycker inte att de 
hade några riktiga bra svar på den frågan. De visste inte direkt varför. De svar jag fick 
var att de alltid hade gjort så och att de inte hade möjlighet till någon annan planering på 
grund av brist på tid och personal. Brist på tid och personal tycker jag är en dålig 
förklaring till att inte låta barnen leka i skogen. Om förskolan ligger i direkt anslutning 
till skogen kan det inte vara någon större skillnad på att gå ut på förskolegården eller till 
skogen. Jag tror att det kan vara en vana för personalen i förskolan, att för det mesta 
bara gå ut på gården med barnen. Gården är välbekant för både barn och personal. I de 
flesta fall är förskolegårdarna också väl inhägnade. Därför tror jag att många i 
personalen tycker att det är bekvämt att vara på den egna gården. Då slipper de ”passa” 
på barnen hela tiden. Två av förskolorna i undersökningen ligger i direkt anslutning till 
skogen. Den ena utnyttjade skogen betydligt mer än den andra, då de dagligen lät de 
äldre barnen leka där om de önskade. Jag tror att det är jättebra och väldigt givande för 
barnen att komma bort från den egna förskolegården mer en än gång i veckan. Speciellt 
förskolor som ligger nära någon skog bör använda sig av skogen så gott som dagligen.  
 
I Lpfö98 står det att förskolan skall lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. 
Verksamheten i förskolan skall bidra till en bättre förståelse för hur man i vardagsliv och 
i arbete kan bidra till en bättre miljö. Enligt Grahn (2007) blir barn som får vara i 
naturen friska barn med goda kunskaper om sin omgivning. Studier visar även att barn 
som vistas mycket ute i naturen har större chans att bli mer miljömedvetna. Detta tycker 
jag är viktigt att tänka på som verksam förskollärare. Speciellt i dagens samhälle, vars 
största hot är oss själva. Vår enda chans att undvika jordens undergång orsakad av 
människans miljöförstöring, är att ändra vår inställning till naturen. Om vi som jobbar i 
förskolan med de minsta barnen kan förankra en god och sund inställning till naturen 
hos barnen, genom att använda uterummet på ett bra sätt, har vi kommit en lång bit på 
väg mot ett friskare jordklot.  
 
 

5.1    Vidare forskning                                                                                             
Det finns mycket inom utomhuspedagogiken som det vore intressant att forska vidare i. 
Det vore även bra med mer forskning inom ämnet, eftersom forskning kan få lärare att 
utvecklas i sitt arbete. Tidigare forskning pekar på hur positivt och hälsosamt det är att 
bedriva utomhuspedagogik. Denna studieundersökning kunde gjorts mer omfattande, 
till exempel genom att intervjua fler informanter. Något som också vore intressant skulle 
vara att undersöka om vad barnen tycker om att vara ute.                                                                                   
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5.2    Metoddiskussion                                                                        
Denscombe menar att det är viktigt att forskaren i en kvalitativ studie är så objektiv som 
möjligt, för att inte det slutliga resultatet ska kunna påverkas. Jag har en positiv 
inställning till utomhuspedagogik, men har tänkt på att vara så objektiv som möjligt 
under genomförandet av studieundersökningen. En kvalitativ undersökningsmetod 
användes i studieundersökningen, då målet var att få fram djupare åsikter från några få 
utvalda förskollärare. En kvalitativ undersökningsmetod kan gå mer in på djupet 
eftersom en närmre kontakt knyts med deltagarna i undersökningen (Denscombe, 
2000). Vidare valdes att göra intervjuer för att jag anser att det lämpade sig bäst i denna 
undersökning. I genomförandet av intervjuerna användes djupintervjuer för att kunna få 
mer fördjupande svar och för att lättare kunna följa upp med följdfrågor (Denscombe 
2000). På så sätt kunde jag ställa viktiga följdfrågor samt låta informanterna, vid behov, 
förklara utförligare vad de menade med sina svar och synpunkter. Denscombe skriver 
vidare att undersökaren får ett mer verklighetsförankrat material med hjälp av en 
kvalitativ studie. Jag anser att resultatet i en kvalitativ studie ofta är intressant och 
relevant.  
Ambitionen var att genomföra sex intervjuer med förskollärare på tre olika förskolor. 
Efter tidigare erfarenhet kan det vara svårt att få verksamma förskollärare att ställa upp 
på intervjuer. Som väntat var det svårt även denna gång, men tillslut fick jag ändå sex 
förskollärare på tre olika förskolor att ställa upp. Det genomfördes sex intervjuer med 
förskollärare på tre olika förskolor, varav två förskollärare på varje förskola. Intervjuerna 
gjordes i avskilda rum för att öka chansen till ärliga svar av informanterna. Detta 
medförde att tillförlitligheten av resultaten ökade. Det slutliga resultatet gav en god 
inblick i förskollärarnas inställning till utomhuspedagogik och hur utevistelsen ser ut i 
dagens förskolor. Viktigt är att komma ihåg att resultatet endast redovisar några få 
förskollärares tankar och åsikter och kan därför inte gälla alla.  
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Bilaga 1 

                                                                                                                                                                                           

Missivbrev  

 
Hej! 
Jag heter Ylva Buskqvist och läser min sista termin inom lärarutbildningen med 
inriktning mot de yngre åldrarna, på Mälardalens högskola. Denna termin skriver jag 
mitt examensarbete som handlar om utomhuspedagogik och om vad förskollärare har 
för inställning till utomhuspedagogisk verksamhet, samt hur de planerar sin utevistelse 
med barnen.  
 
Jag kommer att göra intervjuer med förskollärare på olika förskolor. Syftet är att samla 
in material som kommer att användas i mitt examensarbete. För att underlätta 
bearbetningen av intervjuerna kommer intervjuerna att spelas in på bandspelare. 
Inspelningarna kommer sedan att förstöras när arbetet är klart.  
 
Intervjun är anonym och frivillig och du kan själv bestämma hur länge du vill delta eller 
om du vill avbryta. Inga uppgifter kommer att hamna i orätta händer, då det endast är 
jag som har tillgång till originalmaterialet.  
 
Tack på förhand för din medverkan! 
 
MvH 
Ylva Buskqvist 
xxxxxxxx@student.mdh.se 
telefon: xxx-xxxxxxx 
 
Handledare: Kristina Holmén-Bränn 
Kristina.holmen-brann@mdh.se    
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Bilaga 2 

 

 

 

Intervjufrågor  
 
Vilken typ av utbildning har du? 

 
Hur många år har du arbetat i förskolan? 

 
 
1. Vad är utomhuspedagogik för dig? Berätta. 
 
2. Vilka svårigheter tycker du att det finns med utomhuspedagogik? 
 
3. Vilka möjligheter tycker du att det finns med utomhuspedagogik? 
 
4. Anser du att utomhuspedagogiken påverkar barnens utveckling? Hur? 
 
5. Hur ser den planerade utevistelsen med barnen ut?  
 
6. Hur ofta är ni ute med barnen? 
 
7. Vart går ni när ni går ut? 
 
8. Går ni ut i alla väder? 
 
9. Skulle du vilja arbeta ute mer än vad ni gör idag? Varför/varför inte? 
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