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Denna kvalitativa intervjustudie genomfördes med sju förskollärare och sju lärare. 
Syftet var att införskaffa kunskap om hur utomhuspedagogik används som arbetssätt 
i förskolan och skolan. Resultatet visade att de förskollärare och lärare som deltog i 
studien arbetar med utomhuspedagogik men i olika stor utsträckning och med olika 
mål. De menade att det handlade om ett intresse för huruvida de själva vill arbeta 
med utomhuspedagogik eller inte, men även om de kunskaper de besitter. Många 
lärare ansåg att förskolan använder sig av detta arbetssätt mer än vad skolan gör, 
några av lärarna tyckte att de har tydligare mål med vad de vill uppnå tillsammans 
med eleverna. Förskollärarna i sin tur förlitade sig mer till sin spontanitet istället för 
att ha någon direkt planering vid utomhuspedagogiken. Resultatet visade även att 
samarbete mellan förskola och skola inte är något som sker särskilt ofta. Detta var 
dock något alla visade intresse för och framöver skulle vilja vara delaktiga i.  
 
 
Nyckelord: utomhuspedagogik, förskollärare, lärare, undervisning och miljöer.  
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1. Inledning  
Vi valde att göra denna studie för att vi under våra vistelser i förskolan och 
grundskolans verksamhet har uppmärksammat att utomhuspedagogik används i 
begränsad utsträckning. Vi anade även att det fanns skillnader i hur 
utomhuspedagogik tillämpades i förskolan i jämförelse med skolan. Våra 
erfarenheter från förskolan och skolans verksamhet är att förskollärare använder sig 
mer spontant av utomhuspedagogik medan lärarna i skolan har en tydlig planering 
för vad de vill uppnå med utevistelsen. Genom denna jämförelsestudie ville vi 
införskaffa kunskap om utomhuspedagogik och få en djupare förståelse av dess 
användning. 
 
Ytterligare en anledning till varför vi valde ämnet utomhuspedagogik var för att vi 
anser det är ett viktigt arbetssätt att använda sig av i förskolan och skolan. Vi finner 
stöd för detta i Szczepanski (2007) som anser att utomhuspedagogik främjar 
multimodal undervisning. Genom detta kommer kroppen till användning som en del 
i lärandet, vilket gör att kunskaper blir lättare att ta till sig samt mer långvariga. Om 
skolan använder sig av utomhuspedagogiken på detta sätt så överensstämmer det 
med det som står under skolans uppdrag i Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 
2006b). Vilket är att lärarna ska arbeta med de praktiska, intellektuella, estetiska och 
sinnliga delarna i undervisningen. Utomhuspedagogik ger enligt Szczepanski (2007) 
en känsla av kunskapssammanhang i tillförlitliga situationer. Detta kan vara möjligt 
när den närliggande miljön används som verktyg i lärandet i samverkan med det 
vidgade klassrummet. Utemiljön är alltid aktuell som lärandekälla, eftersom det finns 
rikligt med material för att tillgodose olika ämnesområden för såväl nutid, framtid 
och historiska tillbakablickar (Dahlgren & Szczepanski, 2004). I Läroplanen för 
förskolan Lpfö98 står det att möjligheter bör skapas för lek och andra aktiviteter 
genom utomhusvistelser både i planerad miljö och i naturmiljö 
(Utbildningsdepartementet, 2006a). Även detta har för oss bidragit till val av ämne, 
då läroplanerna lyfter fram att vistelse ute i naturen är något som ska ingå i både 
förskolan och skolans verksamhet.  
 
Vår förhoppning med studien är att den ska ge en klarare bild över hur förskollärare 
och lärare beskriver sitt arbete med utomhuspedagogik i sin verksamhet. Vi hoppas 
också att denna studie ska väcka nyfikenhet, engagemang och intresse hos 
förskollärare och lärare för användandet av utomhuspedagogik som ett verktyg i 
verksamheten. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att införskaffa kunskap om användningen av 
utomhuspedagogik som arbetssätt i förskolans och skolans verksamhet samt vilka 
skillnader det finns. 
 

 Hur beskriver förskollärare och lärare i skolan användandet av 
utomhuspedagogik i verksamheten? 

 Vad kan det finnas för skillnader i arbetet med utomhuspedagogik i 
förskolan respektive skolan? 
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1.2 Begreppsdefinition av utomhuspedagogik 

 När vi använder detta begrepp utgår vi från Centrum för miljö- och 
utomhusdidaktiks (2004) definition som är:  

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan 
upplevelse och reflektion, grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. 
Utomhuspedagogik är dessutom ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde 
som bl.a. innebär:  

- Att lärandets rum även flyttas ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap.  

- Att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas.  

- Att platsens betydelse för lärandet lyfts fram.  

2. Litteraturgenomgång  

2.1 Forskares syn på utomhuspedagogik  

Utomhuspedagogik är numera ett etablerat arbetsätt som blir allt vanligare inom 
både förskolan och skolans värld (Brügger, Glantz & Sandell, 2007). 
Utomhuspedagogik utgår från ett handlingsorienterat och ett erfarenhetsbaserat 
tankesätt som leder till kontakter med natur, kultur och samhälle (Dahlgren & 
Szczepanski, 1997). Ericsson (2004) hävdar att kärnan i utomhuspedagogikens 
förhållningssätt är upplevelsen och dess betydelse eftersom den är grunden för 
varaktigt lärande. Kontakt med naturen i undervisningen kan öka elevernas 
förståelse för sammanhang och processer eftersom hela individen blir engagerad vid 
utevistelsen. Genom att barn får förtrogenhet av att vara i naturen stärks även deras 
identitet (Ericsson, 2004). Utomhuspedagogik ger många möjligheter till 
socialisation och närkontakt med utemiljön och kan därför vara gynnsamt för både 
förskolan och skolan att använda sig av detta arbetssätt naturligt och regelbundet i 
verksamheten (Dahlgren & Szczepanski, 1997). Användandet av 
utomhuspedagogiken som ett metodiskt redskap kan göra att läroplanens syften blir 
levande (Szczepanski, 2007, Glantz & Sandell, 2007). Detta genom konkreta metoder 
ute i naturen eftersom barn får öva sig på att analysera och tolka processer och 
händelser.  
 
Ett av de centrala målen för utomhuspedagogik är att barn behöver lära sig vara 
varsamma mot naturen samt lära sig ta ansvar för allt levande (Dahlgren & 
Szczepanski, 1997). Ett annat centralt mål är att genom upplevelser ute i naturen 
införskaffa kunskap om och skapa sig en nära relation till närmiljön. Utomhus ges 
möjlighet till fysisk erfarenhet där målet är att skapa förutsättningar i utemiljön för 
konkreta upplevelser. Vilket kan vara skillnad mot skolans undervisning inomhus 
som ofta lägger fokus på det abstrakta. Allt fler förskolor och skolor inser vikten av en 
varierad verksamhet och att lära med kroppen är ett sätt att förena kunskap, rörelse 
och utomhusmiljö till en helhet (Brügger m.fl., 2007). Alla kan delta i verksamheten 
utomhus eftersom de kan utgå från sina egna förutsättningar och kan på så sätt 
uppleva glädjen i att vara ett med omgivningen (Nordahl & Skappel Misund, 1998). 
Forskning har kommit fram till att rörelse och utomhusverksamhet är något positivt 
som främjar motoriken, hälsan och lärandet, vilket gör att det inte finns något hinder 
med att flytta ut verksamheten (Brügger m.fl., 2007). Utomhuspedagogikens 
viktigaste budskap är att hälsa och lärande hör samman, kroppen sätter tanken i 
rörelse och kroppsliga aktiviteter främjar hälsan hos människan (Szczepanski, 2007). 



3 
 

2.2 Utveckling 

Norén-Björn (1993b) hävdar att barn utvecklar muskler och balanssinne under 
utevistelsen. Andra viktiga hänseenden i barns utveckling är lustfyllda upplevelser. 
När barnen får tillgång till fysisk träning ute i naturen och i den kuperade terrängen 
tränas både deras koordinationsförmåga men även deras balanssinne (Brügger m.fl., 
2007). Barns intresse är något som är viktigt att uppmärksamma och lägga ner tid på, 
då det stärker deras motivation (Nordahl & Skappel Misund, 1998). Det kan därför 
vara viktigt att fokusera på det barnen är intresserade av och ge tid för fundering och 
eftertanke.  
 
Förskolans och skolans verksamhet behöver vara praktisk och sammanlänkad med 
handling och genomförande (Lillemyr, 2002). Den behöver även vara nivåanpassad 
och utmanande för att tillgodose varje enskilt barn. Detta överensstämmer med 
förskolans och skolans uppdrag att verksamheten ska anpassas till barnens enskilda 
behov och förutsättningar (Utbildningsdepartementet, 2006a & b). Helheten utgör 
en viktig roll i barns utveckling och lärande där motoriken har en betydelsefull roll 
(Nordahl & Skappel Misund, 1998). Motoriken behövs för att den vardagliga 
utvecklingen ska kunna framskrida, även rörelse är något som behövs och båda är 
viktiga komponenter som tränas upp genom leken. Genom att barnen fungerar 
motoriskt har de bra förutsättningar för gemenskap och lek med andra barn som 
även kan ge ett ökat självförtroende. För att lärande ska vara givande för barn krävs 
det att meningsskapande och samband kopplas samman med skapande (Lillemyr, 
2002). Detta är dock något som behöver underhållas så att det blir variation på både 
lek och metod. 
 
Utomhusaktiviteter kan vara gynnsamt för att utveckla kroppens medvetenhet 
(Nordahl & Skappel Misund, 1998). Begrepp kan komma till sin rätt samt få många 
och olika betydelser när barnet har möjlighet att känna och se föremålen framför sig 
(Norén-Björn, 1993b). Genom detta arbetssätt fyller barnen sin begreppskunskap 
med en mångfald av upplevelser som skapar tillfällen för att arbeta med 
begreppsbildning, kognitiv utveckling och social utveckling utomhus. Barn skapar sig 
struktur och sammanhang i tillvaron genom att använda alla sina sinnen (Grahn 
m.fl., 1997). Genom att barnen utvecklar sitt språk på detta sätt kan de dela sina 
upplevelser med andra och göra sig förstådda. Samtidigt som de får förståelse om att 
allt inte kan förmedlas med det talade språket utan att erfarenheten och upplevelsen 
är det centrala. Saker sätts in i ett annat perspektiv när det baseras på barnens 
intressen och utgår från deras nivå (Norén-Björn, 1993b). Vilket gör att det sällan 
förekommer konflikter mellan barn när de befinner sig i utemiljön. En anledning till 
minskade konflikter kan vara möjligheterna och alternativen som utemiljön erbjuder.  

2.3 Plats för lärande 

Det kan vara gynnsamt för verksamheten om det inte finns några murar mellan 
inomhus och utomhus (Szczepanski, 2007, Brügger m.fl., 2007). Utomhuspedagogik 
är inte endast en plats och ett innehåll för lärande, utan den viktigaste egenskapen är 
att det är ett sätt att lära på (Dahlgren, 2007). Genom detta sätt att lära finns 
möjligheten att skapa relationer mellan känsla och tanke, mellan kunskapens olika 
hänseenden samt mellan plats och identitet. Ett samspel mellan de fysiska 
erfarenheterna och den litterära bildningen är vad som kan komma att behövas för 
att skapa ett optimalt lärande.  
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Grahn (2007) menar att många barn numera vistas större delen av dagen på 
förskolan och förskolegården vilket kan vara den enda utemiljö barnen får ta del av, 
därför är det viktigt att den inte underskattas. Förskolegårdar som är naturrika har 
samtidigt många specifika platser som erbjuder utrymme och känsla av att komma in 
i en annan värld som tillåter barnen att experimentera och leka. Barn kan dock 
komma att störa varandras lek om de samlas på en enda stor yta, därför kan det vara 
viktigt att skapa olika ytor med rikt innehåll som erbjuder varierade möjligheter vid 
utomhusvistelsen (Norén-Björn, 1993a). Tyvärr finns det många förskolegårdar som 
saknar dessa kvaliteter och kan därför missgynna barns lust att leka (Grahn, 2007). 
 
Skolgården kan vara en miljö för lek, lärande och utveckling och är därför gynnsam 
att ge plats åt i skolans undervisning (Norén-Björn, 1993c). Detta kräver dock en väl 
genomtänkt planering som integrerar alla ämnen vid utomhusundervisningen. För 
att finna skolgården stimulerande och intressant är det viktigt att det finnas utrymme 
för olika aktiviteter med varierande svårighetsgrader anpassade till barnen. Ett arbete 
som främjar detta är skolträdgårdsverksamhet där barnen får använda alla sina 
sinnen och hela kroppen i sitt lärande (Åkerblom, 2004). Utomhusverksamhet kan 
äga rum på fler ställen än bara på förskolegårdar och skolgårdar (Dahlgren & 
Szczepanski, 1997). Den kan bland annat förekomma i skogar, parker, trädgårdar och 
på bondgårdar. Utomhuspedagogiken kan även bedrivas under ett besök i 
djurparken, under en stadsvandring eller i ett naturreservat. 
 
En studie som Grahn m.fl. (1997) gjorde, på två förskolor, var för att se hur 
utevistelsen gynnar barns välmående. Den ena förskolan hette Statarlängan och var 
en Ur och Skurförskola som använde sig mycket av utemiljön då de vistades i denna 
dagligen och nästan hela dagarna. Den andra förskolan hette Lekatten och var endast 
ute ungefär en timme per dag.  Det var mindre trängsel för barnen i miljön runt 
Statarlängan vilket ledde till mindre smittorisk och därmed lägre sjukfrånvaro än hos 
Lekatten. En annan orsak till den lägre frånvaron var den minskade stressfaktorn. 
Statarlängan hade en harmonisk miljö vilket bidrog till att stressnivån var låg som 
generellt betyder mindre insjukningsrisk. Något annat som uppmärksammades var 
skillnaden på koncentrationsförmågan och den motoriska förmågan bland barnen på 
de två förskolorna. Studien visade att på Statarlängan hade barnen bättre motorik, 
balans, vighet och allmän styrka i bål och händer. Barnen utvecklade dessa förmågor 
bra eftersom de hade lättare att vara uppmärksamma och vara redo att lyssna på vad 
som hände och var nyfikna. På Lekatten hade barnen däremot svårare med att 
koncentrera sig eftersom de fick många budskap samtidigt, vilket ledde till att deras 
koncentration användes för att avlägsna alla krav. På Statarlängan visade sig tempot 
vara lugnare delvis för att de vistades ute hela dagen men även för att barnen busade, 
tröstades, skapade och vilade i utemiljön. Tempot på Lekatten skruvades i stället upp 
direkt när barnen kom ut eftersom det fanns många cyklar ute vilket ledde till att 
helhetsintrycket blev fartfyllt.  
 
Utemiljön erbjuder en mångfald som ger möjlighet för barn att stimuleras på olika 
sätt om utevistelsen används rätt (Ericsson, 2004). Utomhus flyttas fokus från ett 
objekt till en lärandeprocess där barnen söker kunskap och tränar färdigheter. Detta 
genom den frihet, rörelse, äventyr, skönhet, avslappning och upptäckande som 
utevistelsen erbjuder. Det kan innebära att barn får möjlighet att upptäcka sin 
metakognition, hur de lär sig och vad som påverkar lärandet. Genom detta kan barn 
lättare upptäcka hur färdigheter och kunskaper hänger samman. Hela människan 
involveras i utemiljön eftersom det inte bara är tanken eller handen som används 
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utan även intuitionen, känslor och alla sinnen. Utmaningar som finns i närmiljö 
hjälper till att locka och motivera barn att delta i aktiviteter, vilket kan öka deras 
lärande eftersom fakta och känslor inte delas upp (Mårtensson, 1993).  

Barn tröttnar på miljöer som inte erbjuder nya upptäckter dels för att de behöver 
stimulans som leder till nya intryck, men även för att de behöver platser som de kan 
utvecklas i (Mårtensson, 1993). Möjligheten att öka nyfikenheten och motivationen 
går att göra genom att komplettera det traditionella klassrummet med uterummet 
(Brügger m.fl., 2007). Vidare motiv för att arbeta med utomhuspedagogik kan vara 
att det ställs andra krav i utemiljön än vad det gör i innemiljön. Arbete med denna 
pedagogik erbjuder ofta utmaningar för barnen och möjliggör för samarbetsövningar. 
Sådana övningar äger inte rum i lika stor utsträckning i inomhusmiljön, men genom 
dessa får barnen möjlighet att utveckla sin sociala kompetens. Barn söker efter en 
balans mellan utmaning och trygghet i alla miljöer (Mårtensson, 1993). Barn erövrar 
miljöer genom ett steg och en plats i taget. Naturen kan därför ses ett bra 
komplement till klassrummet, dit det går att alltid återvända för att upptäcka, 
uppleva och undersöka (Magntorn & Magntorn, 2004, Norén-Björn, 1993b). Lärande 
i utemiljön kan leda till ett vetande som förenar verkliga och teoretiska kunskaper 
(Hedberg, 2004). Detta genom egna upplevda händelser som kan kopplas samman 
med olika ämnesområden utanför till det traditionella klassrummet. Mycket handlar 
om var platsen för lärandet äger rum och hur dess funktioner kan levandegöra 
läroplanens mål. 
 
För att kunna skapa kreativa läroprocesser behöver lärare och barn lämna den 
formella platsen för lärande, det vill säga skolbyggnaden, och ge sig ut i naturen för 
att införskaffa nya erfarenheter (Szczepanski, 2007). Utomhuspedagogik kan vara ett 
sätt att skapa dessa. Barn behöver lära i andra miljöer än i skolan för att tillägna sig 
de kompetenser som samhället kräver (Klerfelt, 1999). Undervisningen inomhus 
lägger ofta fokus på prestationer och det enskilda arbetet (Klerfelt, 1999, Grahn m.fl, 
1997). Medan utomhusundervisningen använder sig av kognitiva verktyg och 
samarbeten av olika slag. Variationen som naturen erbjuder inspirerar till att hitta 
nya material som kan användas både i undervisningen och till nya lekar (Grahn m.fl., 
1997).   

2.4 Leken 

De flesta barn lär sig genom att själva få pröva på och utforska, leken är därför en 
viktig del av förskolan och skolans verksamhet (Lillemyr, 2002). Leken är 
betydelsefull ur den aspekten att det går att se hur barn skaffar sig erfarenheter, 
undersöker och experimenterar. Det går även att se hur de använder sin fantasi på ett 
sådant sätt som ger de kunskap om sig själva och att deras självkänsla utvecklas. Barn 
lär och upplever hela tiden saker genom leken parallellt med att de skaffar sig nya 
erfarenheter. Genom dessa erfarenheter lär sig barnen även hur de kan handskas 
med utmanande situationer samt att de får färdigheter i samspela med andra. 
Ytterligare en anledning till varför leken har en grundläggande roll för barns 
utveckling är att de socialiseras genom den, lär sig gemenskap och kamratskap. Enligt 
Lpfö98 ska lärare ge barn möjlighet till både lek och aktiviteter vid såväl inne som 
utevistelsen (Utbildningsdepartementet, 2006a).  
 
Grahn m.fl. (1997) anser att utemiljön kan genom sin utformning vara avgörande för 
vilka lekar som kommer till stånd. Om förskolan har en utemiljö som är trygg, 
uppmuntrande och utmanande kan barn använda sig av och utveckla sin kreativa 



6 
 

förmåga. Det ter sig naturligt att förmoda att miljön i sig medverkar till att barn 
bygger upp en positiv självbild och en tilltro till sin egen förmåga. Oberoende av hur 
den fysiska miljön kan vara utformad, får barn erfarenheter genom att vistas i den 
och använda den. Upplevelsen är en viktig del i barnens lek, den har även en lika 
viktig roll i lärandet och framförallt i det traditionella klassrummet (Lillemyr, 2002). 
Omväxling av upplevelser kan vara grunden för aktiva, meningsfulla och personliga 
erfarenheter. Det är därför grundläggande att lärande som kunskap och fenomen ses 
ur ett aktualiserat och vidgat perspektiv inom både tillämpning och efterforskning. 
Utifrån den aspekten behöver intresse och upplevelse få större plats inom lärandets 
ramar med tanke på att det är utmärkande drag inom leken. Genom att öka intresse 
för lärande och lägga mer fokus på skapande och fantasin utvidgas barns förmåga att 
tillägna sig ny kunskap både i förskola och skola. Barn utvecklas i relation till deras 
förmåga inom leken genom att kreativitet, bearbetning och laboration lyfts fram. 
Nordahl och Skappel Misund (1998) anser i sin tur att leken kan bidra till användning 
av språk och motoriska färdigheter. 

 2.5 Naturen som inspirationskälla  

Naturen inbjuder barn och vuxna till att lära med alla sina sinnen, den kan väcka 
nyfikenhet och vara full av upplevelser i färger, former och dofter (Brügger m.fl., 
2007). Den erbjuder inte bara en trygghet utan även dramatiska händelser och kan 
skapa tillfällen för nya värderingar, attityder och bekantskap. Utemiljön som arena 
för arbete med barn kan enligt Nordahl och Skappel Misund (1998) gynna autentiska 
upplevelser som är unika på flera sätt. Erfarenheter som barnen införskaffar ute i 
naturen går även att tillämpa i andra situationer. De har en större lärandefunktion än 
vad de teoretiska har. Upplevelser ute i naturen sätter upp naturliga gränser som 
inbjuder till nya utmaningar och kräver ett aktivt utforskande av barnen. 
Naturmaterial kan således gynna lärande med alla sinnen, genom avbildande och 
användning i undervisningen(Norén-Björn, 1993c). Förenandet av pedagogiska och 
estetiska mål kan av den orsaken främja barns lärande om naturen. 
 
Dahlgren och Szczepanski (2004) hävdar att det går att tillämpa alla förmågor och 
kunskapsområden i utemiljön. Lärande som äger rum i olika situationer och olika 
miljöer kan vara ytterst värdefulla, inte minst för de yngre barnen utan även för alla 
åldrar. Vistelse i närmiljöer skapar tillfällen och ger barnen omväxling i deras 
lärandemiljö som de annars kanske inte skulle ha fått. Rörelse skapar glädje och det 
kan framförallt vara viktigt att tänka på när det gäller barn som inte känner sig 
inkluderade i det traditionella klassrummet (Nelson, 2007). 
 
Utomhuspedagogik kan dock vara förknippat med otrygghet, oro och obehag för vissa 
barn om de inte är förtrogna med utomhusvistelse hävdar Ericsson (2004). Naturen 
kan för olika barn innebära olika erfarenheter. Detta kan leda till att målsättning med 
användandet av utomhuspedagogik inte ser lika ut i olika verksamheter. För att 
kunna känna sig trygga i sitt utforskande av naturen är det bra om det finns 
hanterbara och lättillgängliga föremål som barnen kan känna och ta på (Mårtensson, 
1993). Detta för att inte skapa en rädsla för naturen hos barnen utan istället se det 
som en spännande utmaning, där de kan lära sig om säkerhet och uppfatta faror på 
ett bättre sätt. Genom att miljön ständigt skiftar och förändras vilket gör att de kan 
behöva vara både vaksamma och uppmärksamma. Barn kan få en känsla av trygghet 
om naturmiljön är öppen och relativt ljus. Medan om den är snårig och mörk kan det 
vara svårt att se om det finns något som kan upplevas som obehagligt (Grahn m.fl., 
1997). För att skapa en positiv relation till naturen krävs det erfarenheter av 
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utomhusvistelser vid olika årstider (Ericsson, 2004). Variationen i naturen ges i 
uttryck på många olika sätt så som växling av temperaturen, intensiteten på ljuset 
och de skiftningar som förekommer (Mårtensson, 1993). Markens hårdhet, ytornas 
struktur, molnens rörelser och växternas process upplevs som något individuellt hos 
varje individ. Vid utevistelsen kan upplevelserna te sig starkare än vid innevistelsen.  

2.6 Undervisning  

Brügger m.fl. (2007) menar att naturen är en pedagogisk miljö och genom 
användning av denna kan utomhuspedagogik komma att ses som en naturlig del i 
undervisningen. Utgångspunkten för lärandet kan vara de direkta upplevelserna som 
barnen tillägnar sig när de lär sig att känna med hela kroppen och gör egna 
reflektioner. Det kan även vara något som ökar förståelsen och intresset för 
omgivningen. Genom att barn får se och uppleva i direkt kontakt med verkligheten 
skapas en naturlig integrering av språkliga begrepp i verksamheten (Szczepanski, 
2007). Därför kan tematisk ämnesövergripande undervisning och aktiviteter i 
utomhusmiljön vara lämplig av den orsaken att det levandegör ämnenas abstrakta 
koncept (Brügger m.fl., 2007).  
 
För en fungerande undervisning kan det vara grundläggande att barnen känner en 
personlig kontakt med de upplevelser som de befinner sig i (Strotz & Svenning, 
2004). Att prata om sommaren en kall och frusen vinter dag ger inte samma önskade 
effekt som att prata om den under sommarmånaderna. Om de får ta del av ett 
arbetssätt som framhäver områdets användbarhet väcks ett engagemang och en 
glädje hos barnen. Detta gör att frågor ställs, en dialog utvecklas och 
samarbetsförmågan tränas. Barn lär olika och därför är det viktigt att variera 
undervisningsmetoder och arbetssätt för att tillgodose allas behov (Ericsson, 2004). 
Vilket är en del av lärarens uppdrag för att barnen ska kunna uppnå de uppsatta 
målen (Utbildningsdepartementet, 2006b). Det kan vara en fråga om att anpassa 
uppgiften efter barns utvecklingsnivå och deras nyfikenhet för att göra det lärorikt, 
lustfyllt och skapa bra förutsättningar för lärande (Lillemyr, 2002, Nordahl & 
Skappel Misund, 1998). Ute finns det bra förutsättningar för barn att öva sig på 
riktningar och lägesord, på så sätt kan språk och matematik finns med naturligt i 
verksamheten.  
 
Det som behövs i undervisningens innehåll och lärande är att skapa hållbara och 
konsistenta kunskaper, färdigheter och värderingar hos barn (Dahlgren, 2007). I 
båda läroplanerna står det att kunskap kan tillämpas genom fakta, förståelse, 
färdighet och förtrogenhet som samspelar med varandra (Utbildningsdepartementet, 
2006a & b). Barnen tar till vara på kunskaper från utevistelsen på detta sätt genom 
konkret faktakunskap som genom fördjupning främjar förståelsen (Hedberg, 2004). 
Färdighet har barn tillämpat sig när de till exempel kan hantera en håv eller lupp 
korrekt. Förtrogenhet är något intuitiv och barn står nära sina sinnliga erfarenheter 
vid användandet av utomhuspedagogik. Nyfunnen kunskap etablerar sig lättare hos 
barn om det finns något de kan knyta an kunskapen till, som exempelvis gamla 
erfarenheter (Halldén, 2009, Nordahl & Skappel Misund, 1998). Den tidigare 
kunskapen får dock en annan betydelse om barnen inser att den går att använda vid 
fler tillfällen än vid bara ett. Om barn har möjlighet att uppleva och utforska samma 
saker om och om igen men med nya infallsvinklar, ges de tillfälle att koppla samman 
gamla erfarenheter med nya upplevelser (Nordahl & Skappel Misund, 1998).  
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Verksamhet ute i naturen kan vara av stor betydelse för barnen eftersom de 
successivt ökar medvetenhet om de små delarnas inverkan på det stora hela 
(Björklund & Elm, 2003, Dahlgren, 2007). Det är av vikt att barnen lär sig att det 
finns samband mellan små närliggande egenskaper och att allt tillhör något mycket 
större, som har en plats i det stora hela (Dahlgren, 2007). Helhetssynen på 
utomhusverksamheten har stor betydelse, genom att de flesta ämnen på ett eller 
annat sätt kan sammanlänkas med andra områden (Strotz & Svenning, 2004, 
Dahlgren, 2007). Helheter finns naturligt i utomhusmiljön vilket är motsatsen till 
inomhusmiljön. Som inte har tillgång till samma upplevelser som utevistelsen har att 
erbjuda.  

2.7 Lärarens roll  

Lärare har som uppgift att ta tillvara på barnens perspektiv (Björklund & Elm, 2003). 
När de planerar och genomför aktiviteten är det viktigt att ta hänsyn till detta. Barn 
skapar betydelse i de aktiviteter som de både själva och tillsammans med andra 
medverkar i. Lärarens uppgift att utforma lärandemiljön kan vara av stor vikt när det 
gäller att skapa gemensamma dialoger som samverkar med kunnande och förståelse 
om hur världen är konstruerad. Detta kan ge barn möjlighet att få en djupare 
förståelse om sin omvärld och kännedom om vad som är rätt och fel.  
 
Strotz och Svenning (2004) anser att lärarens målsättning med sin planering av 
utomhuspedagogik är att fängsla och väcka barns intresse genom upplevelserna de 
tillägnar sig vid utevistelsen. Björklund och Elm (2003) i sin tur menar att det är 
viktigt att läraren tillhandahåller miljöer med samtal och lärande som är en del av 
barnens vardagliga aktiviteter. Läraren har även i uppdrag att organisera och erbjuda 
barnen konkreta redskap som utgångspunkt för verksamheten. Barns relation till 
naturen är något läraren behöver inkludera i sitt uppdrag för att kunna utgå från 
deras föreställningar och erfarenheter (Ericsson, 2004).  
 
Ett problem som enligt Ericsson (2004) kan uppstå är om läraren inte skapar 
förutsättningar för barn att uppleva miljön och ger dem möjligheterna att själva styra 
sitt upptäckande. Motviljan för undervisning ute grundar sig ofta i ängslan och 
osäkerhet hos läraren (Strotz & Svenning, 2004). Osäkerheten hos lärarna kan bero 
på bristande praktiska erfarenheter, vilket behövs för att kunna känna sig trygg i 
utövandet. Frågan är dock hur mycket erfarenhet som är tillräckligt för att skapa 
denna trygghet. Något som kan stärkas genom mer fokus på utomhuspedagogik inom 
lärarutbildningen. Det är av stor betydelse att utbildningen i utomhuspedagogik 
avser att ge läraren möjlighet att införskaffa sig mognad och kunnande i hur 
utomhuspedagogik går till och vad det finns för möjligheter med detta arbetssätt. 
Brügger m.fl. (2007) menar att arbetet med utomhuspedagogik innebär för lärare att 
vara flexibel och ha överseende med att den planerade aktiviteten inte alltid blir som 
det var tänkt. Barn kan till exempel ta fasta på saker som inte finns med i 
planeringen, vilket kan störa ursprungsplanen för aktiviteten (Norén-Björn, 1993b). 
Läraren kan behöva lämna sin planering åt sidan och istället ta upp det som 
intresserat barnen för tillfället.  

2.8 Hållbar utveckling 

Barn och ungdomar kan ibland tvivla på en positiv framtid (Ericsson, 2004). Det kan 
i sin tur motverkas av kontakt med naturen, eftersom barn kan få en uppfattning om 
de möjligheter som naturen har att erbjuda. Detta genom att i naturen behöver ingen 
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komma att känna sig ifrågasatt, utstött eller sysslolös. Miljöhot och miljöpåverkan 
kan genom att barn får en positiv naturkontakt komma att förändras inför framtiden. 
Utomhuspedagogik och dess didaktik har därför en stor roll i lärandet för hållbar 
utveckling(Szczepanski, 2004). Genom att flytta ut undervisningen kan 
utomhuspedagogiken gestalta den biologiska och kulturella mångfalden samt öka 
engagemanget om natur, miljö och hälsofrågor hos barnen. Mer utrymme erfordras 
för fysiskt baserat lärande i verksamheten, och det kan därför vara viktigt att utveckla 
flera platser där lärandet kan äga rum skriver Dahlgren och Szczepanski (2004).  
 
Hur vi mår i vår lärandemiljö är enligt Szczepanski (2007) beroende av ett 
komplicerat samspel mellan aktiviteter och det sociala samspelet i den stora och lilla 
gruppen. Människans hälsa omfattar allt och påverkar dennes välbefinnande och 
potentiella vilja att lära. Om kroppen fysiskt och psykiskt mår bra kan det bidra till 
ett bättre lärande, större minneskapacitet, högre motivation och lusten att lära ökar. 
Att arbete med naturen har inte bara betydelse för att få kunskap om närmiljön, 
djurliv och växtliv utan även för människors välbefinnande och hälsa (Halldén, 
2009).  
 
Dagens höga ohälsotal beror sannolikt på att möjligheten för människan att få uttryck 
för sitt naturliga rörelsebehov har minskat enligt Szczepanski (2007). Utifrån det 
perspektivet är lärande för hälsa och hållbar utveckling centralt för arbetet med miljö. 
Begreppet utomhuspedagogik kan omfatta en underförstådd uppmaning om ett mer 
aktivt och mer rörelserikt lärande i förskola och skola. På grund av detta har kraven 
ökat på skolan att erbjuda alla elever regelbunden fysisk aktivitet, samt att 
uppmärksamma hälsofrågor och livsstilsfrågor. Vilket betonas i läroplanen för det 
obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshem som hävdar att skolan ska 
sträva efter att varje dag erbjuda eleverna fysisk aktivitet samt uppmärksamma 
livsstilsfrågor och hälsofrågor (Utbildningsdepartementet, 2006b). Norén-Björn 
(1993b) i sin tur anser att utevistelsen inte är ett avbrott i verksamheten utan en del 
av den. Eftersom barn får andas frisk luft som gör att infektioner och allergier 
minskar vilket även positivt gynnar deras utveckling. Därför är det viktigt att läraren 
planerar verksamheten så att den omfattar utomhuspedagogik i lika stor utsträckning 
som inomhuspedagogiken för att tillgodose detta. Det kommer även att fodras en 
global insikt om människors hälsa och miljömedvetenhet för att lägga grunden för en 
ändrad livsstil (Szczepanski, 2007). 
 

3. Metod  

3.1  Datainsamlingsmetoder  

Inom samhällsvetenskaplig forskning finns det två olika synsätt, kvantitativ och 
kvalitativ (Stukát, 2005). Vi valde att göra en kvalitativ jämförande studie som 
genomfördes via intervjuer med sju förskollärare och sju lärare. Om det finns en 
färdig mall att följa under intervjun med frågor och ämne som ska tas upp, följer det 
mönstret för semistrukturerade intervjuer som Denscombe (2009) hänvisar till. En 
fördel med intervjuer är att det finns möjlighet att ge respondenten utrymme, vilket 
gör det möjlighet att nya svar och intressant fakta framkommer enligt Stukát (2005). 
Anledningen till att vi valde att använda oss av intervjuer var för att kunna föra ett 
djupare samtal med respondenten. Det gav även möjlighet till förtydligande för både 
oss och respondenten på svar och följdfrågor som kunde tänkas uppkomma samt 
ställas under intervjun. Vilket Denscombe (2009) menar kan hända om författaren är 
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öppen för att ordningsföljden kan komma att ändras och är medveten om att fokusen 
ligger på respondenten. Genom att låta respondenten få säga sin mening kan det gå 
lättare att komma åt nya upptäckter, när komplexa frågor ställs. Utifrån användandet 
av denna metod gavs vi möjligheten att förklara och förtydliga frågor om de skulle 
vara komplicerade eller svåra att förstå för respondenten.  
 
Vi valde från början att lämna ut enkätfrågor till både förskolor och skolor, för att få 
ett större deltagande och mer material att arbeta med. Vilket går att göra i större 
utsträckning med en enkät än vid observation eller intervju (Stukát, 2005). Svar från 
en större grupp människor kan bidra till att ge en bredare bas med information som i 
sin tur kan generera i möjligheten till ett annat slutresultat än en 
intervjuundersökning med några få personer. Deltagandet blev dock för litet på 
enkäten och vi valde därför att inte använda oss av dessa. Detta för att vi ansåg att 
utslaget av svaren på frågorna skulle vara för bristfälliga när antalet var för få. 
Intervjuer i sin tur garanterar en hög svarsfrekvens om de bokas in i förhand för en 
träff vid lämpligt tillfälle och på lämplig plats, vilket kan komma att minska avbrott 
och andra störmoment (Denscombe, 2009). Detta var för oss ytterligare ett skäl till 
varför vi valde att använda oss av intervjuer (se bilaga A). Insamlat material från 
intervjuer bygger på vad respondenten gav för svar. Vad respondenten säger att 
denne gör och vad som egentligen sker ute i verksamheten kan många gånger skilja 
sig åt (Denscombe, 2009). Det kan vara en av nackdelarna med att bara använda sig 
av intervjuer eftersom det är svårt att kontrollera om det insamlade materialet och 
verkligheten stämmer överens med varandra. För att komma så nära de ursprungliga 
svaren som möjligt från intervjun, valde vi att efter bearbetning låta respondenterna 
läsa igenom sina svar. Efter det att respondenterna läst igenom resultatet var det tolv 
som godkände dessa medan två av respondenterna valde att förtydliga sina svar. Vi 
valde att ta med dessa förtydliganden då vi ansåg dem relevanta för vårt resultat.  

3.2 Urval 

Intervjuerna genomfördes med sju förskollärare i förskolan och sju lärare i skolans 
årskurs 1-6 alla respondenter var kvinnor. Vi hade inget krav på att respondera skulle 
ha någon specifik utomhuspedagogik utbildning och vi valde därför inte fråga om 
detta under intervjuerna. Urvalet av respondenterna genomfördes dels av oss själva 
men även utav rektorerna på några av förskolorna och skolorna. Vi började med att 
skicka ut mail bifogat med missivbrev och en förfrågan om deltagande i intervjuer 
och enkätundersökning, till förskolorna och skolornas rektorer. Av bekvämlighets 
skäl valde vi att skicka ut förfrågningar till förskolor och skolor i vår hemkommun. Vi 
insåg efter någon vecka att vi fick för litet deltagande i enkätundersökningen och 
valde att plocka bort den för att endast göra intervjuer.  När det visade sig att endast 
fyra förskollärare och två lärare hade valts ut av respektive rektorer, valde vi att 
personligen kontakta förskollärare och lärare med förfrågan om deltagande. Av de 
resterande åtta respondenterna valdes två av förskollärarna och fyra av lärarna för att 
det redan fanns en etablerad kontakt. De övriga två valdes ut av oss efter förfrågan 
via mail till förskollärare och lärare om att delta i en intervju om utomhuspedagogik.   

3.3 Genomförande 

Sex av intervjuerna med förskollärare genomfördes ute på respektive arbetsplats 
medan en genomfördes hemma hos respondenten. När det gäller intervjuerna med 
lärarna genomfördes alla sju ute på respektive arbetsplats, i enskilda rum. Det 
förekom dock några störningsmoment under fyra av intervjuerna. Under två av 
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intervjuerna med förskollärarna så var det en annan i personalen som kom in och 
hämtade saker och en annan som fick telefonsamtal. Medan under de två 
intervjuerna med lärarna så var det personer som kom in rummet för att ställa frågor. 
Vi uppfattade trots detta att det inte blev någon större påverkan på utgången av 
intervjun. Tidsmässigt så tog alla intervjuerna omkring 30-45minuter vardera.  
 
Vi valde att under intervjun föra anteckningar istället för att använda oss av 
ljudupptagningar via bandspelare. Ljudupptagningar via bandspelare under en 
intervju kan många gånger hämma respondenten (Denscombe, 2009). Intervjuer kan 
upplevas som onaturliga situationer eftersom respondenten kan känna en press på 
sig att ge de svar som de tror att intervjuaren önskar. Genom ljudupptagningar kan 
det många gånger vara svårt att höra vad respondenten säger och på grund av det kan 
visst material förbises eller gallras bort (Denscombe, 2009). Transkriberingen kan 
även vara väldigt tidskrävande. Vi valde istället att delta båda två vid varje intervju, vi 
ansåg att på så sätt var vi två som hörde vad respondenten sa men även två som 
kunde föra anteckningar av svaren efter det att frågan blivit ställd.  

3.4 Databearbetning och analysmetoder  

Efter varje enskild intervju satte vi oss ner och bearbetade vårt insamlade material. 
Detta gjorde vi för att vi hade intervjun färskt i minnet men även för att vi så snabbt 
som möjligt skulle kunna skicka iväg de utskrivna svaren till respondenterna för 
kontroll av material och möjlighet till komplettering. En metod som enligt 
Denscombe (2009) ger möjlighet att säkerhetsställa att informationen i det 
insamlade datamaterialet är korrekt. Efter det att respondenterna granskat 
datamaterialet och vi fått det åter till oss började vi göra en sammanställning av 
resultatet. Vi valde därefter att utifrån intervjufrågorna kategorisera under olika 
teman som vi ansåg lämpliga för studien. Vi valde under bearbetningen även ut citat 
från förskollärarna och lärarna som vi ansåg kunde rikta uppmärksamheten på deras 
resonemang kring de olika temaområdena. När bearbetningen av resultatdelen var 
avklarade började vi sammanställa litteratur och insamlat material för att skapa 
resultatanalysen. Detta för att hitta likheter, olikheter och förklaringar till varför vi 
fått det resultat vi fått.  

3.5 Etiska ställningstaganden  

Stukát (2005) och Denscombe (2009) lyfter fram vikten av att utföra studien utifrån 
etiska principer och förhållningssätt, vårt arbete har därför utgått från 
Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer. Detta är viktigt för att 
respondenten ska kunna känna sig trygg och ge ärliga svar utan att bli utlämnad. 
Information till respondenten om vad deltagande innebär och under vilka 
förutsättningar denne deltar i studien är något som behöver förmedlas 
(Vetenskapsrådet, 2002). Detta gjordes genom det missivbrev som skickats ut till 
respektive respondent innan intervjun. I detta brev har det framkommit att 
deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan när helst de så 
önskar. Informationen som samlas in får inte användas till något annat än för dess 
specifika ändamål och vart materialet senare offentliggörs är också något 
respondenten har rätt att få ta del av (Vetenskapsrådet, 2002). Samtyckeskravet 
innebär att författaren ska erhålla deltagarens samtycke innan medverkan. 
Konfidentialitetskravet är den tredje principen och innefattar förståelse om att all 
insamlat material ska behandlas konfidentiellt och att personuppgifter ska förvaras 
otillgängligt för obehöriga personer. Detta gäller i synnerhet material som kan 
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uppfattas vara av etisk karaktär (Vetenskapsrådet, 2002). För att skydda 
respondenternas identitet har vi i resultatdelen och analysdelen refererat till 
förskollärarna som förskollärare1, förskollärare2 och så vidare. Lärarna i studien har 
refererats till som lärareA, lärareB och så vidare. All material som samlats in har 
behandlats enbart av oss, vilket vi informerat respondenterna om från början. Sista 
principen, nyttjandekravet, berör det insamlade materialet och hänvisar till att detta 
endast får användas för studiens syfte. In för skaffat material får inte brukas för 
kommersiell användning eller i andra icke-vetenskapliga ändamål (Vetenskapsrådet, 
2002).  

4. Resultat  

4.1 Förskollärarna 

4.1.1 Definition och användning av utomhuspedagogik  

De intervjuade förskollärarnas beskrivning av utomhuspedagogik varierar med 
undantag för några likheter. De likheter som finns är att barns intresse för miljön 
väcks utomhus och dessa intressen kan tas tillvara för att sedan kunna byggas vidare 
på. Möjligheten till rörelse och motion samt träning av grov och fin motorik är något 
som barnen får genom utomhuspedagogik. De beskriver även att det går att 
omvandla de traditionella vardagssysslor, för att utnyttja de tillgångar som naturen 
har att erbjuda. Förskolärare3 svarar bland annat att utomhuspedagogik innebär ”en 
stimulerande och genomtänkt utomhus miljö för barnens fria lek”. Vidare menar 
fem förskollärare att vuxenstyrda planerade aktiviteter som lägger fokus på 
utomhuspedagogik gör det möjligt att flytta ut verksamheten och ge sakerna en 
annan innebörd än inomhus. När det gäller användningen av utomhuspedagogik så 
svarar alla förskollärarna att de gör det, minst en gång per dag. Förskollärare1 anser 
dock ” ja men inte i så stor utsträckning som jag skulle vilja. Vi ska däremot gå en 
Mulle och Knytte utbildning för att bli bättre just på den här fronten”. Hur 
förskollärarna väljer att använda sig av utomhuspedagogik varierar. De lyfter fram 
saker som att sjunga om vädret, sortera avfall, klättra och samla på saker. De tycker 
även att det är lättare att föra ett samtal med barnen, av den orsaken att det finns 
mindre störningsmoment utomhus än de upplever att det gör inne. De anser även att 
det är lättare att observera barnen och tillgodose deras behov när de befinner sig 
utomhus.  

4.1.2 Målsättning 

Målsättningen med användandet av utomhuspedagogik är för många av 
förskollärarna att ge barnen en möjlighet till frisk luft, motion och träning av olika 
slag, som till exempel motorik, språk och matematik. De lyfter fram vikten av att låta 
barnen vistas i naturen samt lära sig om den och med hjälp av den. Förskollärare5 
svarar att ”barnen behöver känna frihet i att få vara ute”. Två av förskollärarna 
anser även att en del av deras målsättning är att skapa större utrymme för barnen att 
få röra sig på i jämförelse med inomhus. Förskollärare2 svarar att ”det är att 
stimulera barnen, många föräldrar hinner inte med att vara ute med sina barn så 
då får vi försöka göra det åt dem istället”. Förskollärare3 i sin tur svarar att ”vi har 
inte lyft frågan om målsättning med utomhuspedagogik”. Hon berättar att de 
istället ställer sig frågan utifrån tema eller aktivitet, ”vad är målsättningen med 
denna aktivitet? Hur kan vi synliggöra detta och vad är lämpligt eller möjligt att 
göra ute?”.  
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4.1.3 Nackdelar och fördelar 

En förskollärare svarar att det inte finns några nackdelar alls med 
utomhuspedagogik. Resterande av förskollärarna lyfter fram saker som att vädret och 
kläder skulle kunna skapa problem. Både förskollärare1 och förskollärare2 menar att 
framförallt de små barnen har det jobbigt på vintern. De har otympliga kläder som 
gör det svårt för dem att gå samt att de är ovana vid snö och vinter. Fördelarna som 
förskollärarna lyfter fram är bland annat att det finns ett rikt djur och naturliv, 
oändligt med utrymme och material, ”av materialet går det att göra sagor” anser 
förskolärare7. Utomhusvistelsen är även lustfyllt, stimulerande och många gånger 
beter sig barnen som ”kossor på grön bete” säger förskollärare6. ”Läraren kan se hur 
barnen fungerar, det går att observera och se vad barnens behov är” berättar också 
förskollärare6 som en fördel med utomhuspedagogik.  

4.1.4 Barns delaktighet och lärande 

Fem av sju förskollärare svarar att barnen inte är delaktiga i planerandet, men de 
anser att barnen ändå till en vis del är med och påverkar genom att läraren spinner 
vidare på deras upptäckter och idéer. Förskollärare1 svarar ”nej, det är mest i den fria 
leken som de kan vara med och bestämma. Det är självklart lättare med de större 
barnen men eftersom jag jobbar med de mindre så sker det inte ofta”. De två 
förskollärarna som anser att barnen var delaktiga syftade, på de äldre barnen i 
förskolan, de som är över tre år. När det gäller utformningen av planeringen så är det 
en förskollärare som berättar att de planerar sina aktiviteter vecka för vecka. Övriga 
förskollärare har ett specifikt upplägg för veckan, ena dagen är de på gården, andra i 
skogen och så vidare. De har dock ingen bestämd planering för vad som ska hända 
under dessa dagar. På frågan om det går att se någon skillnad på hur barn tar till sig 
kunskaper ute i jämförelse med inne, svarade tre av förskollärarna med ett självklart 
ja. De anser att barnen får uppleva med alla sinnen vilket gör det lättare att ta till sig 
kunskap. Förskollärare7 berättar att ”barnen lär sig mycket mer genom att gå ut och 
lära sig om vitsippan än att jag tar in en vitsippa”. Både förskollärare4 och 
förskollärare5 tycker att det beror helt och hållet på intresset för situationen som 
barnen ställs in för. De två övriga förskollärarna anser att det är lättare att diskutera 
med barnen ute då de ofta är uppdelade i mindre grupper, vilket ger mer tid till 
reflektion och samtal.  

4.1.5 Ämnesintegrering 

Fem förskollärare svarar direkt utan tvekan att alla ämnen går att integrera i 
utomhuspedagogiken. Förskollärare4 säger ”allt mellan himmel och jord”. 
Förskollärare1 menar att ”de flesta, fast vi ser det inte som ämnen direkt. Allt går att 
integrera, det gäller att ta tillvara på spontana tillfällen som ges som att räkna 
kottar, det är matematik, samtala om vad man ser och hör, där kommer språket in, 
naturkunskap är också en självklar naturlig del. Mycket hänger på hur dagen artar 
sig, allt brukar komma in på ett naturligt sätt eftersom mycket går hand i hand med 
varandra”. Förskollärare2 och förskollärare6 är däremot lite mer tveksamma och 
svarar att endast matematik, språk, rörelse och naturkunskap går att använda sig av 
utomhus.  

4.1.6 Platser för lärande 

Om miljön runt förskolan är stimulerande svarar alla förskollärarna ja, men 
förskollärare1 anser att gården som tillhör den egna avdelningen skulle kunna vara 
mer tillfredställande med mer material och bättre utrymme. Det finns dock andra 



14 
 

gårdar bara någon meter bort, plus att skogen är väldigt nära därav ja på frågan. 
Förskollärare7 beskriver ett samarbete med Teknik och Idrottsförvaltningen i 
hemorten som ger de möjlighet att vara med och påverka vad som ska hända med 
deras närliggande skog, samt att de får sin skridskoplan spolad på vintern. De får 
även via detta samarbete material som de kan använda sig av på förskolegården för 
att skapa och utforma. På frågan om vilka miljöer de använder sig av svarar alla 
förskolegården och skogen. Sen framkommer det även användning av lekparker, 
fotbollsplaner, dungar och bostadsområde. Förskollärare7 nämner även två 
naturreservat som bra områden för att arbeta med utomhuspedagogik. Ett med mer 
fokus på fåglar och naturmark och den andra har mer fokus på naturen i sig, här finns 
det även tillgång till andra kunniga personer som ibland har mer kunskap än 
förskollärarna själva. 

4.1.7 Skillnader och samarbete 

Fem av förskollärarna anser att det är skillnad mellan förskolan och skolans arbete 
med utomhuspedagogik. Förskollärare1 svarar ”ja jag tror att skolan har mer 
planering när det gäller arbete med utomhuspedagogik. Förskolan är inte heller 
lika uppdelad i specifika ämnen när de är ute och arbetar som kanske skolan är. 
Sen är det självklart upp till personalen hur engagerade de är”. Alla förskollärarna 
anser att förskolorna är ute mycket mer än skolorna, det är mer lekfullt och sker med 
mer spontanitet. Förskollärare7 tror att det kan bero på att många lärare inte vill, det 
är hennes egen erfarenhet av lärarna som jobbar i den närliggande skolan. Två 
förskollärare 3 och 2 känner sig lite osäkra på om det är så eller inte. Förskollärare3 
berättar att ”det skulle inte behöva vara det, förskolan har en annan tradition med 
lek och kunskaps upplevelser medan skolan vill förmedla kunskap och har för lite 
lek och upplevelser”. Förskollärare2 anser att ”det beror på vad det är för skolor och 
vilken pedagogik de arbetar utifrån, om det till exempel är en Ur och Skur skola”. Alla 
förskollärarna beskriver att det inte finns något samarbete mellan förskolorna och 
skolorna när det gäller användandet av utomhuspedagogik. Några av förskolorna har 
försökt sig på olika samarbeten, däribland matematikdagar och skräpplockardagar. 
Förskollärare3 berättar om sin förskola som några år tidigare haft ett odlingsprojekt 
tillsammans med en närliggande skola. Viljan fanns men det blev för stort och jobbigt 
att samarbeta, bara arbete kring att få till möten för att diskutera och planera var 
svårt så därför rann det ut i sanden. Tidsbristen att planera ett sådant projekt var 
även något alla andra förskollärare berättade om.  

4.2 Lärarna 

4.2.1 Definition och användning av utomhuspedagogik 

Alla de intervjuade lärare ser olika på utomhuspedagogiken. LärareA tycker att man 
ska ”lära in ute, lägga undervisningen utomhus” samt göra om det traditionella 
skolarbetet så det blir variation i vardagen. LärareB anser att det är ”ett 
förhållningssätt till elevers lärande där det individuella lärandet sker i en miljö som 
eleverna äger och i ett socialt sammanhang”. LärareC menar att det är viktigt att 
koppla samman teori och praktik för att öka barnens intresse för och kunskap om 
naturen. LärareD svarar att det handlar om att använda naturen/miljön runt skolan. 
LärareE anser att utomhuspedagogik innebär ”att använda skolans kunskaper i 
vardagen”. LärareF svarar att det är viktigt att lära barnen att tycka om att vara ute. 
LärareG är den lärare som anser att arbetet med utomhuspedagogik är jobbigt och 
svarar därför att ”det gav mer arbete, rörigt och kottkrig mellan barnen”. Två av 
lärarna lyfter även fram vikten av samarbetsövningar när det gäller innebörden av 



15 
 

utomhuspedagogik. När det gäller frågan om de använder sig av utomhuspedagogik 
så är det fyra lärare som svarar att de gör det en gång i veckan, en som svarar flera 
gånger i veckan och två som svarar att det sällan förekommer men sker några gånger 
per termin. 

4.2.2 Målsättning 

Lärarnas målsättning med utomhuspedagogik varierar. En lärare svarar bland annat 
att utomhus gör det möjligt att koppla samman teori och praktik för att öka elevernas 
intresse för och kunskap om skog och mark. Ute blir barnens rörelsebehov 
tillgodosedda naturligt. LärareB har mycket att berätta och svarar ”jag tycker om att 
vara ute i naturen men det är inte därför jag väljer att planera och genomföra 
utomhuslektioner med 17, till en början, ganska motsträviga 11-12 åringar. 
Anledningen är att efter en stund ser jag hur det glittrar till i elevernas ögon och 
hur arbetsron och fokuseringen sänker sig över gruppen. I klassrummet kan 
pennvässande och småpratande elever skapa okoncentration ute är det ingen som 
störs av naturens egna ljud”. Hon svarar även att ”skolans styrdokument innehåller 
kunskapsmål samt normer och värderingsmål. Dessa blir mer självklara och 
synliggjorda i utomhusmiljö. Naturligtvis finns även hälsoaspekten med som ett 
skäl till att lära in ute. Forskning har visat att vi mår bättre, både fysiskt och 
psykiskt, när vi vistas utomhus. Skolan har därför ett viktigt uppdrag i att inte bara 
prata om hur viktigt det är att röra på sig utan också göra det i praktiken. 
Utomhusmiljön erbjuder allt detta på ett naturligt och okomplicerat sätt”. LärareD i 
sin tur anser att det handlar om att lära med alla sinnen. Två av lärarna berättar att 
det inte har någon planering alls. 

4.2.3 Nackdelar och fördelar  

Alla lärare är överens om att vädret är den största nackdel för undervisning utomhus. 
En lärare tycker att det är svårt att hitta på givande aktiviteter när det är snö ute och 
allt material göms under ett snötäcke. LärareG svarar att hon tycker det passar bättre 
för de yngre barnen för de äldre eleverna har så dåliga kläder på sig, på grund av det 
fryser de och blir blöta. Hon har försökt med information hem till föräldrarna men 
det är ändå bara en tredjedel som kommer med kläder som lämpar sig för 
utevistelsen dessa dagar och då blir hon tvungen att ställa in. När det gäller 
fördelarna med utomhuspedagogik så anser lärarna att det finns betydligt fler än vad 
det finns nackdelar. Utevistelsen skapar variation i undervisningen, barnen får röra 
sig och samtidigt får de bättre motion, alla sinnen kommer till användning. Vissa av 
lärarna anser att arbetet med utomhuspedagogik är i enlighet med läroplanen Lpo94. 
Flera lärare berättar även att det skapar positiva upplevelser för barnen. LärareA 
svarar att ”få av de utländska barnen har varit ute i skogen tidigare, efter detta vill 
de visa sina föräldrar vart de varit och vad de lärt sig för att de tycker det är så 
kul”.  

4.2.4 Barns delaktighet och lärande 

Tre lärare svarar att barnen inte får vara delaktiga i planerandet med 
utomhuspedagogik för det sköter de vuxna. Två lärare berättar att barnen får vara 
med och framföra sina åsikter om vad de tycker att de ska göra och sen så försöker 
alla tillsammans skapa en bra planering. Resterande två svarar delvis, barnen får 
framföra sina idéer och intressen men det är inte alltid som lärarna tar till sig av 
dessa, allt beror på om de tycker det stämmer överens med sin egen planering.  
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När det gäller den egna planeringen så är det två lärare A och B som berättar att de 
har en klar planering över vad de vill göra och hur ofta de ska göra det. Dessa lärare 
ägnar sig minst en dag i veckan åt planerad utomhuspedagogik. Fyra lärare anser att 
planeringen är något som sker spontant och som de beslutar sig för precis innan 
lektionen startar. LärareG svarar ”jag har inte hört talas om att man har någon 
planering på skolan och jag har ingen, utan använder jag mig av 
utomhuspedagogik någon dag så är det rent spontant”. När vi frågar lärarna om det 
finns någon skillnad i hur barnen tar till sig kunskap ute i jämförelse med inne så 
svarar tre lärare att de anser att barnen har roligare när undervisningen sker ute och 
kan därför lättare ta till sig ny kunskap. Tre andra lärare tycker att barnen får lättare 
att komma ihåg saker om de får göra egna upptäckter samt själva får känna, lukta, se, 
höra och smaka på sakerna. LärareB i sin tur berättar så här ”eftersom vi oftast 
arbetar med saker som eleverna känner till har de redan en förkunskap att hänga 
upp den nya kunskapen på. Detta gör att de känner igen de olika momenten men 
kan visa sin kunskap på ett nytt sätt via förtrogenhet, förståelse och färdighet. De 
känner igen detta sedan i förarbetet i klassrummet”. Hon svarar även att ”allt kan 
synliggöras i ett klassrum men på något sätt känns det som om när eleverna får 
förhålla sig till något konkret material till exempel stenar, pinnar, rep, sin egen 
kropp, ger detta en större trygghetskänsla och säkerhet. I utomhusmiljön äger 
eleverna sin kunskap på ett tydligare sätt och de äger också miljön de befinner sig 
i”. 

4.2.5 Ämnesintegrering 

Sex av lärarna anser att alla skolans ämnen går att integrera i utomhuspedagogik. 
LärareB är en av dessa och hon anser att ”alla ämnen kan integreras inom 
utomhuspedagogiken. Det gäller att ”think outside the box”, hur kan eleven visa sin 
kunskap med hjälp av olika hjälpmedel/naturmaterial”. LärareA berättar att ”vi har 
haft musik där vi har sjungit vi går runt enbärsbusken, samtidigt som barnen får 
göra det sången beskriver”. Även lärareD är en av dem som tycker att alla ämnen går 
att integrera och svarar ”det går med allt men tyvärr görs det inte, kanske beror det 
på att lärare upplever att planeringstiden ej räcker till”. LärareE anser att det 
endast är engelskan som går bra att användas sig av vid utomhuspedagogik, då kan 
barnen öva sig på vad saker heter på ett annat språk, och hon känner sig bekväm med 
det ämnet.  

4.2.6 Platser för lärande 

Alla lärare utom lärareG tycker att miljön runt skolan är passande för 
utomhuspedagogik. LärareG anser att skolgården är för tråkig, för trång och att det är 
för långt till skogen. LärareF i sin tur tycker att miljö är väldigt stimulerande men 
hon berättar att de andra lärarna på hennes skola inte ser det på samma sätt som 
henne, utan de tycker raka motsatsen att miljön är väldigt olämplig för undervisning 
utomhus. LärareF säger att ”det gäller att se möjligheter i allt istället för 
nackdelarna”. Miljöer som lärarna använder sig av vid användandet av 
utomhuspedagogik är allt från skolgården till ängar och träskmark. De utnyttjar även 
fotbollsplaner, lekparker och bostadsområden. LärareB svarar att hon använder ”i 
stort sett alla miljöer runt skolan”. LärareF berättar även att hennes klass har 
tillgång till en övergiven trädgård med olika bärbuskar och fruktträd som de brukar 
besöka. ”Vi brukar gå en sträcka så det blir roligare och mer spännande för barnen 
än att vara på skolgården” svarar lärareA. LärareF och lärareG nämner även ett 
naturreservat som ett bra komplement till utomhuspedagogiken, för det finns även 



17 
 

kunnig personal som kan assistera och informera eleverna ifall lärarna själva känner 
sig osäkra.  

4.2.7 Skillnader och samarbete 

Skillnader i hur skolan i jämförelse med förskolan arbetar med utomhuspedagogik 
beskriver tre lärare det som att det ingår naturligt i förskolan eftersom de använder 
sig mer utav det än skolan. LärareE anser att det kanske inte är så jätte stor skillnad 
men menar att de äldre eleverna kräver mer av övningarna. LärareB i sin tur svarar 
att ”i de yngre åldrarna gäller det att få barnen trygga i utomhusmiljön. Därför 
tror jag att fokus då ligger mer på samarbetsövningar och motoriska övningar. 
Skolan kan fokusera mer på ämneskunskaper men det sociala är fortfarande 
mycket viktigt”. Flera av lärarna anser att skolan har ett mål och en planering med 
sin utomhuspedagogik medan i förskolan så befinner de sig ofta utomhus utan klara 
mål med vad de vill göra. LärareD säger att ”skolan känner krav och tiden inte räcker 
till”. LärareA och lärareC menar att skolans mål är mer att lära ut och inhämta 
faktakunskaper medan förskolan utgår mer från leken. Om det finns något samarbete 
mellan skolan och förskolan svarar alla nej och de flesta av lärarna tror att det beror 
på tidsbrist och engagemang från båda hållen.   

5. Resultatanalys och Diskussion  

5.1 Metoddiskussion 

Vi har valt att göra en kvalitativ studie där vi utgick från semistrukturerade 
intervjuer. Innan vi skickade ut vårt missivbrev med förfrågningar om intervjuer och 
möjlighet att göra enkätundersökning, hann vi sätta oss in i en hel del litteratur. 
Vilket gjorde att vi kände oss trygga inför mötet med respondenterna och vad de 
kanske skulle komma att berätta för oss om utomhuspedagogik. Analysen grundas på 
en sammanlänkning av fakta och på det material som samlas in (Denscombe, 2009). 
Det är likväl inte lätt att analysera mycket material och allt handlar om en 
tolkningsfråga både från lärarnas perspektiv och från vårt. Allt handlar om en 
tolkningsprocess för författaren att framställa mening ur fakta. Bara för att läraren 
anser sig använda utomhuspedagogik som ett naturligt verktyg i verksamheten är det 
inte säkert att vi tolkar det samma (Denscombe, 2009). Vi hade möjligtvis behövt 
använda oss av observationer också för att säkerhetsställa att det respondenten 
angivit som svar överstämde med verkligheten. Detta var dock inget alternativ för oss 
eftersom tiden inte räckte till för att genomföra några. Det gäller även att avhålla sig 
från förutfattade meningar när väl analysen ska genomföras anser Denscombe 
(2009), vilket vi undvikt genom att basera studien på fakta.  

5.2 Resultatanalys 

I denna del kommer vi att analysera resultatet utifrån forskningsfrågorna där vi valt 
att ta stöd av den forskning som presenteras i litteraturgenomgången. Vi kommer att 
analysera hur förskollärare och lärare beskriver användandet av utomhuspedagogik i 
verksamheten samt vilka skillnader det finns i arbetet med utomhuspedagogik i 
förskolan respektive skolan. 
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5.2.1 Synen på utomhuspedagogik och målsättningen med detta 

I studien framgick det att en lärare menar att utomhuspedagogik handlar om att 
lägga undervisningen ute det vill säga lära in i utemiljö vilket överensstämmer med 
Centrum för miljö- och utomhuspedagogik (2004) definition av utomhuspedagogik. 
Där det anses att lärandet flyttas ut till natur, kultur och samhällsliv. En annan lärare 
svarar att det är viktigt att lära barnen att tycka om att vara ute. Det viktiga är att öka 
barns intresse för och kunskap om naturen är det en annan lärare som påpekar. 
Hedberg (2004) anser att lärandet i utemiljön gör att barn tillägnar sig ett vetande 
som förenar teori och praktik genom egen upplevda händelser. Detta som i sin tur 
kan kopplas samman med olika ämnesområden utanför det traditionella 
klassrummets väggar. De flesta andra lärare svarar att de tycker att 
utomhuspedagogiken innebär att göra om det traditionella skolarbetet. Flertalet 
förskollärare anser att det går att omvandla den traditionella undervisningen genom 
att utnyttja de tillgångar som naturen har att erbjuda. Vilket överensstämmer med 
Brüggers m.fl. (2007) påstående om att det är viktigt att lämna den traditionella 
undervisningen som kan skapa kontraster mellan teori och praktik. Av denna 
anledning är utomhuspedagogiken en viktig del för kroppens behov av rörelse och för 
att införskaffa fysiska erfarenheter samt mental stimulans. En lärare anser att arbetet 
med utomhuspedagogik är jobbigt då det ger mer arbete. En orsak till detta kan bero 
på att läraren vid detta tillfälle inte hade planerat så att de tillsammans kunde 
uppleva saker i naturen som Nordahl och Skappel Misund (1998) påpekar är viktigt. 
Läraren behöver ge barnen tid för att undersöka och införskaffa nya upplevelser som 
kan frambringa nya upptäckter och diskussioner. Dessa aspekter anser Nordahl och 
Skappel Misund vara betydelsefulla för en lyckad utevistelse.  
 
Några förskollärare anser att barnen tränar fin- och grovmotorik vid 
utomhuspedagogik samt ger möjlighet till motion och rörelse. Detta är viktigt anser 
Nordahl och Skappel Misund (1998) eftersom motoriken har en betydelsefull 
inverkan i barns utveckling och lärande. Vidare menar förskollärarna i intervjuerna 
att barn utvecklas genom leken. Den är därför en viktig del av förskolan och skolans 
verksamhet vilket Lillemyr (2002) hävdar. Leken är betydelsefull ur den aspekten att 
det går att se hur barn skaffar sig erfarenheter, undersöker och experimenterar. Vissa 
förskollärare betonar att en genomtänkt och stimulerande utomhusmiljö gynnar 
barnens fria lek vilket även Nordahl och Skappel Misund anser främjar deras 
motoriska och språkliga utveckling. Några av lärarna lyfter fram att 
utomhuspedagogiken ger bra tillfällen för samarbetsövningar. Vilket Brügger m.fl. 
(2007) menar att utomhuspedagogiken kan erbjuda då det främja arbetet med 
samarbetsövningar. Utomhus får barnen även möjlighet att utveckla sin sociala 
kompetens genom att inlärningssätten är många, alla sinnena kommer till 
användning och de får tillfälle att se allt ur olika perspektiv. 
 
Målsättningen med utomhuspedagogik är för en av lärarna att koppla samman teori 
och praktik för att på så sätt öka elevernas kunskap och intresse för skog och mark. 
Vilket Szczepanski (2007) anser att barn får, genom att kroppen psykiskt och fysiskt 
mår bra. Detta gynnar även en större minneskapacitet, bättre lärande, högre 
motivation och ökar viljan att lära. Några av lärarna anser att barns rörelsebehov blir 
naturligt tillgodosedd i utemiljön, detta är i enlighet med det läroplanen Lpo94 lyfter 
fram om att skolan ska sträva efter att erbjuda eleverna fysisk aktivteter 
(Utbildningsdepartementet, 2006b). En lärare påpekar att forskningen visar att vi 
mår bättre när vi vistas ute vilket är enligt henne ett skäl till att lära in ute. Detta är i 
riktlinje med det Szczepanski (2007) och Hallden (2009) skriver om att 
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utomhuspedagogikens centrala budskap är att lärande och hälsa hör samman. 
Kroppsliga aktiviteter gynnar hälsan och kroppen sätter igång tankar. De flesta 
förskollärarnas målsättning med användandet av utomhuspedagogik är att ge barnen 
möjlighet till frisk luft och motion samt för att de ska få träna på olika saker så som 
motorik, språk och matematik. Utomhuspedagogiken stimulerar till sådan träning 
anser Norén-Björn (1993b) eftersom barnen får många olika upplevelser genom att 
de mäter, utforskar, prövar, vrider och vänder.  
 
En förskollärare anser att många föräldrar inte hinner vara ute med sina barn och 
därför har är hennes målsättning dagliga aktiviteter utomhus. Detta håller Nordahl 
och Skappel Misund (1998) med om när de skriver att många av dagens föräldrar ofta 
är borta från hemmet vilket ger familjerna mindre tid för gemensamma upplevelser. 
Därför är det viktigt att dessa barn får uppleva naturen, eftersom de kanske inte 
annars ges möjligheter att känna glädje och samspela med andra utan krav på 
prestation och lärande. En lärare beskriver att hennes målsättning med 
utomhuspedagogik är att fånga barnens intresse eftersom hon kan se att de hittar 
motivation efter en stund ute i naturen samt för att arbetsron och fokuseringen 
sänker sig över gruppen. Enligt Ericsson (2004) kan ett av lärarens dilemma vara att 
genomföra något nytt med barnen då de ibland kan vara svåra att motivera med 
något för de ovant. Utemiljön erbjuder mångfald som kan stimulera barn på olika sätt 
om utevistelsen används rätt. Utomhus flyttas fokus från ett objekt till en 
lärandeprocess där barnen söker kunskap och tränar färdigheter med hjälp av den 
frihet, rörelse, äventyr, skönhet, avslappning och upptäckande som utevistelsen 
erbjuder. Samma lärare menar vidare att skolans styrdokuments kunskapsmål, 
värderingar och normer blir mer synliga och självklara i utomhusmiljö. Ericsson 
(2004) hänvisar även till detta genom att skriva att i utemiljön kan barn lära sig vad 
som påverkar lärandet. Något som utanför klassrummets fyra väggar kan stärka 
barnets självförtroende och identitet, men detta kräver att läraren erbjuder 
aktiviteter som främjar viljan till eget utforskande och nyfikenhet. 
 

5.2.2 Utomhuspedagogikens positiva och negativa sidor 

En nackdel med utomhuspedagogik som de flesta förskollärarna och alla lärare lyfter 
fram är vädret och kläder. Här menar Brügger m.fl. (2007) att det går att vara ute och 
göra spännande saker och skaffa kunskap oavsett årstid, det gäller bara att alla är väl 
förberedda på att vara ute i naturen och att barnen tycker det är lustfyllt.  

När det gäller fördelarna med utomhuspedagogik så anser lärarna att det finns 
betydligt fler än vad det finns nackdelar. Flertalet lärare berättar även att det skapar 
positiva upplevelser för barnen. En lärare anser att en fördel är att utländska barn 
som tidigare inte har någon erfarenhet från skogen får möjlighet till detta och ofta 
med en positiv attityd. Vilket är i enlighet med det Norén-Björn (1993c) skriver om 
att utemiljön kan fungera som en inspirationskälla och även bidra till nya upptäckter 
genom att många barn vill forma, rita och måla vad de tagit del av. För att göra detta 
gäller det enligt Ericsson (2004) för läraren att skapa en utemiljö som barn känner 
sig trygga i för att kunna ta till sig ny kunskap. Fördelarna som förskollärarna lyfte 
fram är att det finns oändligt med material och utrymme, och även ett rikt djur och 
naturliv. Vidare menar Norén-Björn att upplevelser för livet ges genom att arbeta 
med naturmaterial, eftersom det gynnar lärande med alla sinnen. Upplevelser ute i 
naturen är något lustfyllt, stimulerande och många gånger beter sig barnen som 
kossor på grön bete som en lärare utryckte sig. Nordahl och Skappel Misund (1998) 
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hävdar att barn kan uppleva utomhusverksamhet med glädje eftersom det utgår från 
deras förutsättningar. Alla kan delta vilket gör att barnen ses som ett med 
omgivningen. Flertalet lärare uppmärksammar att utomhuspedagogik skapar 
variation i undervisningen. Barnen får bättre motion genom att de rör sig och att alla 
sinnen kommer till användning. Detta stämmer i överens med Brügger, m.fl. (2007) 
som hävdar att motoriken, lärandet och hälsan främjas av rörelse och 
utomhusverksamhet. Vissa lärare anser att utomhuspedagogik är i enlighet med 
Lpo94s mål, vilket överensstämmer med det Dahlgren och Szczepanski (1997) skriver 
om att utomhuspedagogik blir ett viktigt metodiskt redskap som kan göra 
läroplanens syften levande. Barnen tränas i att analysera och tolka processer och 
händelser genom varaktiga och konkreta tillvägagångssätt ute i naturen. 
 
Flera lärare svarar att utomhuspedagogik skapar positiva upplevelser för barnen. 
Förskollärarna svarar att barnen lär sig mer ute än inne då de får uppleva med alla 
sinnen, vilket gör det lättare att ta till sig kunskap. Detta påvisar även Szczepanski 
(2007) som påstår att eleverna genom att få uppleva och se i direkt kontakt med 
verkligheten bli språkliga begrepp införlivade i verksamheten. Flertal förskollärare 
och lärare tycker att alla ämnen kan integreras i utomhuspedagogiken vilket 
överensstämmer med Strotz och Svenning (2004) syn på att alla ämnen på ett eller 
annat sätt kan användas. På så sätt nås en helhet genom ett multimodalt arbetssätt i 
verksamheten.   
 
Några lärare anser att barnen har roligare när undervisningen sker ute i jämförelse 
med inne och de anser därför att barnen lättare kan ta till sig ny kunskap. Ericsson 
(2004) och Hedberg (2004) menar att utomhus används alla sinnesintryck som gör 
att barnen blir engagerade. Detta gör att sammanhanget blir tydligare vid lärande 
situationer ute i jämförelse med inomhus. Grunden för varaktigt lärande är 
upplevelsen och dess betydelse vilket även är kärnan i utomhusdidaktikens (Ericsson, 
2004). Vissa lärare tycker att barnen genom egna upptäckter får möjlighet att 
använda sina sinnen vilket gör det lättare att komma ihåg. Detta är i linje med det 
Grahn m.fl. (1997) hävdar att barn lär sig genom alla sina sinnen och genom att 
härma vuxna och andra barn. En annan lärare i sin tur anser att eftersom hon inte tar 
upp några nya saker ute så har eleverna en förkunskap att hänga upp de nya 
kunskaperna på och på så sätt kan de visa sin kunskap utifrån ett nytt perspektiv 
genom förtrogenhet, förståelse och färdighet. Detta ligger i riktlinje med 
Utbildningsdepartementet (2006a & b) som skriver i Lpo94 och Lpfö98 att kunskap 
kan praktiseras genom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet som interagerar 
med varandra.  
  

5.2.3 Miljöer för utomhuspedagogik  

I studien framgår det att alla förskollärare anser att miljön runt deras förskola är 
stimulerande, men en av dem anser att den egna gården skulle kunna vara mer 
tillfredställande med mer material och bättre utrymme. Det är viktigt med en gård 
som är naturrik och erbjuder utrymme menar Grahn (2007). Eftersom detta kan inge 
en känsla av att komma in i en annan värld genom att det kan finnas en mångfald 
med växtarter och djurarter. Det är viktigt att skolgården uppfattas som trygg så att 
barnen vågar leka och experimentera. 
 
Miljöer som både förskollärarna och lärarna använder sig av vid användandet av 
utomhuspedagogik är allt från egna gårdarna till närliggande skog och dungar. 
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Fotbollsplaner, lekparker och bostadsområden utnyttjas även de. Någon lärare 
berättar att hennes klass även har tillgång till en övergiven trädgård med olika 
fruktträd och bärbuskar som de brukar besöka. Utomhuspedagogiken kan ses som ett 
bra alternativ menar Nelson (2007), då fysiska aktiviteter och vistelsen i uterummet 
har åstadkommit positiva effekter för barn. Rörelse skapar glädje och det kan 
framförallt vara viktigt att tänka på när det gäller barn som inte känner sig 
inkluderade i det traditionella klassrummet. Att ha varierade miljöer som barnen 
befinner sig i främjar lärandet och gör det mer värdefullt hävdar Dahlgren och 
Szczepanski (2004). Av förskollärarna så är det en som nämner två naturreservat de 
brukar besöka. Detta är i enighet med vart Dahlgren och Szczepanski (1997) anser att 
utomhuspedagogik kan äga rum. De tycker det kan vara på många ställen däribland 
på gården, i parker, stadsmiljöer, på lantgårdar med flera. Utomhuspedagogik kan 
även utövas under ett besök i djurparken, i ett naturreservat eller under en 
stadsvandring. Även en av lärarna nämner naturreservat som bra komplement till 
arbetet med utomhuspedagogik. Vilket stämmer med det Magntorn och Magntorn 
(2004) samt Norén-Björn (1993b) skriver om att naturen kan ses som ett bra 
komplement till klassrummet, dit det går att alltid återvända för att upptäcka, 
uppleva och undersöka. 

5.2.4 Planering och upplägg av utomhuspedagogik  

När det gäller upplägget av de utomhuspedagogiska verksamheterna så är det en 
förskollärare som planerar dessa vecka för vecka. De övriga har ett specifikt upplägg 
för veckan som de följer, trots det finns det ingen specifik planering för vad som ska 
hända under dessa dagar och hur utomhuspedagogiken ska tillämpas. Klerfelt (1999) 
och Grahn m.fl. (1997) menar att inomhus läggs ofta fokus på prestationer och det 
enskilda arbetet medan ute går det att använda sig av kognitiva verktyg och olika 
typer av samarbeten. Därför är planeringen av uteverksamheten mycket viktig. Några 
av lärarna i sin tur berättar att de har en klar planering för hur de ska arbeta, hur ofta 
och vart. Medan hälften av lärarna tycker att det är något som sker spontant.  
 
Barnens delaktighet och möjlighet att vara med och planera den 
utomhuspedagogiska verksamheten var något icke förekommande på flertalet 
förskolor. Förskollärarna anser dock att genom att de spinner vidare på barnens 
upptäckter och idéer så blir de ändå inkluderade på ett sätt. En förskollärare berättar 
att hon tycker det är lättare att ha med de större barnen i utformningen av 
planeringen. När det gäller lärarna så var det ungefär hälften som svara att barnen 
inte får vara med. Av resterande så var det två lärare som berättar att barnen får vara 
med och två som säger att de får det till en viss del men att dem inte alltid följer dessa 
åsikter. Det beror på om det stämmer överens med den egna planeringen. Något som 
inte överens stämmer med Björklund och Elm (2003) som menar att lärare har som 
uppgift att ta tillvara på barnens perspektiv. När de planerar och genomför 
aktiviteten är det viktigt att ta hänsyn till detta. Barn skapar betydelse i de aktiviteter 
som de både själva och tillsammans med andra medverkar i.  

5.2.5 Likheter och skillnader mellan förskollärarna och lärarna 

Svaren som framkom under studien visade att förskollärarna och lärarna vid flertal 
tillfällen hade liknande svar, där ibland när det gäller skillnaderna mellan 
användningen av utomhuspedagogik. Även vilka områden de använder sig av, om det 
finns något samarbete mellan förskolan och skolan och vilka ämnen som går att 
använda sig av, gav liknande svar. Flertalet förskollärare anser att alla ämnen går att 
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integrera i utomhuspedagogiken. Två av förskollärarna däremot är lite mer 
tveksamma och svarar att endast matematik, språk, rörelse och naturkunskap går att 
använda utomhus. Bland lärarna så svarar även de att alla ämnen kan integreras. En 
lärare svarar att det gäller att tänka utanför ramarna samt reflektera hur eleverna kan 
med hjälp av naturmaterial visa sin kunskap. Det var dock en lärare som svarar att 
det är engelska som går bra att använda sig av ute, då kan barnen öva sig på vad saker 
heter på ett annat språk, och hon känner sig bekväm med det ämnet. 
 
Flertalet av förskollärarna anser att det är skillnad mellan förskolan och skolans 
arbete med utomhuspedagogik. Skolan har mer planering när det gäller arbete med 
utomhuspedagogik. Förskolan är inte heller lika uppdelad i specifika ämnen när de är 
ute och arbetar som kanske skolan är. Sen är det självklart upp till personalen hur 
engagerade de är. Förskollärarna anser att förskolorna är ute mycket mer än 
skolorna, det är mer lekfullt och sker med mer spontanitet. En av lärarna anser att 
det gäller att få barnen i de yngre åldrarna trygga i utomhusmiljön och därför ligger 
fokus mer på samarbetsövningar och motoriska övningar i förskolan än i skolan. För 
att kunna känna sig trygga i naturen är det en fördel om det finnas hanterbara och 
lättillgängliga element för barnen (Mårtensson, 1993). Vidare menar hon att skolan 
har mer fokus på ämneskunskaper men tycker samtidigt att det sociala är mycket 
viktigt. En annan lärare berättar dock att det inte är så stor skillnad mellan hur 
förskolan och skolan arbetar med utomhuspedagogik, men tror att de större eleverna 
kräver mer utav övningarna de ställs inför. Två lärare är oeniga när det gäller hur 
förskolan och skolan arbetar med utomhuspedagogik. Men de har ett ganska enigt 
ställningstagande när det gäller de äldre eleverna. Här anser de att fokus är mer på 
kunskaper och att kraven på dessa blir högre med elevernas stigande ålder. För att 
kunna motivera dessa barn är det viktigt att ha ett arbetssätt som främjar 
användandet av alla sinnen och hela kroppen i sitt lärande (Åkerblom, 2004). Detta 
ökar deras förtrogenhet för skolämnena, samt förståelsen för övergripande 
funderingar om människans överlevnadsvillkor. 
 
Det fanns två lärare som svarar väldigt oenigt. En av dem är väldigt positivt inställd 
till arbete med utomhuspedagogik medan den andra är raka motsatsen och gärna 
drar sig för användandet av detta. Det är därför intressant att se att båda lärarna 
nämner naturreservat som ett bra komplement till utomhuspedagogiken, eftersom 
det kan finnas kunnig personal som kan assistera och informera eleverna ifall lärarna 
själva känner sig osäkra. Enligt Szczepanski (2007) krävs det att lärare och elever 
lämnar den formella platsen för lärande för att kunna skapa kreativa lärprocesser och 
ut i naturen för att införskaffa nya erfarenheter.  

5.3 Diskussion  

Vi hade en hypotes innan vi började studien om att vi trodde förskolan skulle vara 
utomhus mer än skolan men att skolan skulle ha en tydligare planering av sin 
utomhuspedagogik än vad förskolan har. Av våra intervjuer att döma så känner vi att 
det vi tidigare trodde stämde till en viss del. Förskolorna befinner sig oftare utomhus 
än skolorna. De är ute nästan varje dag medan skolorna är ute någon gång ibland. 
Det finns undantag där läraren i skolan brinner för utomhuspedagogik och ser till att 
schemalägga dessa aktiviteter minst en gång i veckan. Det verkar dock som att det är 
de lärarna som är engagerade och brinner för utomhuspedagogik som använder sig 
av detta i skolan. Varför det enbart är dessa lärare som arbetar aktivt med 
utomhuspedagogik är svårt att säga men det kanske är som Ericsson (2004) 
beskriver, en osäkerhet och ängslan hos pedagogen vid undervisning utanför det 
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traditionella klassrummet. Eller så beror det som Strotz och Svenning (2004) säger 
på bristande kunskaper som är ett krav för att läraren ska känna sig säker. Vilket kan 
vara en av anledningarna till varför en av lärarna är väldigt negativt inställd till 
användandet av utomhuspedagogik. När det gäller planeringen så visade det sig att 
förskollärarna inte hade så mycket planering utan arbetade mycket utifrån känsla och 
spontanitet när de la upp planeringen för den stundande aktiviteten. Vilket går emot 
Norén-Björn (1993b) påstående om att det är viktigt att lärarens planering innefattar 
utomhuspedagogik i lika stor grad som inomhuspedagogik. Ytterligare ett 
förtydligande om det är Strotz och Svenning (2004) som anser att planeringens 
målsättning är att upplevelserna utomhus uppfattas som fängslande för barnen och 
väcker deras intresse. 
 
Mycket handlar om, som någon lärare säger att kunna se möjligheterna, det gäller i 
både utformandet av aktiviteter, miljöer och användandet av utomhuspedagogiken 
inom alla ämnen. Det finns väldigt få om ens några hinder för att inte använda sig av 
utomhuspedagogik. Vi tolkar det som att många förskollärare och lärare fastnar i 
samma rutiner istället för att hitta nya infallsvinklar och idéer om hur de kan arbeta 
med utomhuspedagogik. Det gäller att se på det ur samma perspektiv som Brügger 
m.fl. (2007) hävdar om att kunskap, inspiration och känslor är alla ting som kan 
inhämtas från naturen.   
 
När det gäller skillnaderna mellan förskolans och skolans användande av 
utomhuspedagogik är både förskollärarna och lärarna ganska överens om att 
förskolan använder sig mer av detta. Däremot svarade en lärare och en förskollärare 
att skolan har en mer planerad och medveten utomhuspedagogik, här berättar även 
läraren att förskolan inte arbetar med samma mål som skolan gör. Detta var en del av 
vår första tolkning. Att skolan mera har en planering med sin användning av 
naturmiljön och under intervjuerna med de olika förskollärarna verkade det som att 
de flesta ansåg att bara de är ute varje dag så använder de sig automatiskt av 
utomhuspedagogiken. Någon lärare anser att vissa skolor arbetar med det mycket och 
här menar de att det beror på vad det är för skola. Vissa förskollärare tycker att 
lärarna i skolan som är i närheten av deras förskola inte vill jobba med 
utomhuspedagogik.  
 
Norén-Björn (1993a) anser att barn kan störa varandra när de samlas på en enda stor 
yta utomhus samtidigt skriver författaren att det sällan förekommer konflikter i 
utemiljön (Norén-Björn, 1993b). Vi tolkar det som att sällan innebär att det även ute 
förekommer konflikter men inte lika ofta som det kanske annars gör. En lärare 
beskriver att anledningen till att hon inte använder sig av utomhuspedagogik speciellt 
ofta är för att det blir rörigt och innebär för henne mer arbete. Inställningen som 
denna lärare har är att det kan uppstå konflikter och vara rörigt ute, det betyder inte 
att det alltid måste vara så, därför anser vi att det inte är tillräcklig anledning för att 
inte använda sig av utomhuspedagogik. Problem som sådana kan likaväl förekomma 
inomhus där barnen ofta vistas på små och trånga utrymmen. Eftersom arbetet med 
barn är något komplext så undkommer lärare inte det faktum att konflikter eller 
problem uppstår, något som kan kräva tid och energi för att lösa. Detta till trots är en 
del av läraryrket som innebär utmaningar och dagar som inte är den andra lik. 
Genom planering av utomhuspedagogik och variation i verksamheten tror vi att det 
går att skapa en miljö som gör att konflikter i en stor utsträckning kan undvikas. 
 



24 
 

Motviljan för undervisning ute grundar sig ofta i ängslan och osäkerhet hos läraren 
(Strotz & Svenning, 2004). Osäkerheten hos lärarna beror främst på bristande 
praktiska erfarenheter, vilket behövs för att kunna känna sig trygg i utövandet. Strotz 
och Svenning precis som vi ställer oss frågan hur mycket erfarenhet som är 
tillräckligt för att skapa denna trygghet hos en lärare. Vi anser att precis som med alla 
andra områden gäller det att ha baskunskaperna men sen även som lärare att våga 
vara mottaglig för idéer och vara anpassningsbar för vad som sker under 
aktiviteterna. Allt behöver inte vara utstakat till punkt och prickar för varje minut, 
utan det är bara positivt om det inte är det. Barnen får då mer möjlighet att vara med 
och påverka men även att själva utforska och fokusera på det de vill lära.  Något som 
kan stärkas genom mer fokus på utomhuspedagogik inom lärarutbildningen. Vilket 
även Brügger (2007) stärker genom att påvisa vikten av att en lärare är flexibel och 
har överseende med att en planerad aktivitet kan komma att ändras under 
utomhuspedagogikens gång. Det är mycket positivt att utomhuspedagogik är en del 
av lärarutbildningen, det var där vårt intresse väcktes för denna studie. Vi tror dock 
att det kan komma att krävs mer för att få bort osäkerheten om pedagogiken ska 
kunna användas till fullo. Brügger menar dock att det är av stor betydelse att 
utbildningen avser att ge läraren möjlighet att införskaffa sig mognad och kunnande i 
hur utomhuspedagogik går till och vad det finns för möjligheter med detta arbetssätt. 
Om inte den möjligheten finns så finns det oftast en eller fler eldsjälar på varje 
förskola eller skola som brinner för denna pedagogik och gärna delar med sig av sin 
kunskap. Något vi under denna studie blivit väl medvetna om.  

5.4 Slutsatser  

Slutsatsen av detta är att det finns vissa likheter och vissa skillnader mellan arbete i 
förskolan och skolan men de är inte så markanta. Det finns både förskollärare och 
lärare som arbetar aktivt med utomhuspedagogik men deras målsättning skiljer sig 
en hel del åt. Det finns vissa av förskollärarna och lärarna som säger sig använda 
detta arbetssätt bara för de är ute vilket vi tolkar som bristande kunskap i vad 
utomhuspedagogik innebär. Det finns även de som gör aktiviteter som klassas som 
utomhuspedagogik utan att de själva är medvetna om det. Vi anser dock fortfarande 
att förskolan använder sig mer av spontanitet vid arbetet med utomhuspedagogik än 
vad skolan gör. Lärarnas skäl till att inte använda sig av detta arbetssätt regelbundet 
är brist på tid för planering och genomförande, vilket vi tror kan stämma. Det 
behöver dock inte vara så att planering och genomförande av aktiviteter utomhus är 
mer tidskrävande än vad de inomhus är. Om fokus ligger på planerad 
utomhuspedagogik där det finns en fast målsättning för vad barnen ska göra och lära 
sig, så tolkar vi det som att de flesta vi har intervjuat arbetar ganska bra med detta.  
 
Slutligen anser vi att vi har besvarat syfte och frågeställningar då vi genom resultatet 
har tagit del av hur förskollärare och lärare i skolan beskriver användandet av 
utomhuspedagogik i verksamheten. Vi valde där att uppmärksamma att det handlar 
om allt från planering och upplägg, till miljön. På liknande sätt är även förskollärarna 
och lärarnas syn och målsättning något som påverkar utgången av användandet. Det 
finns också positiva och negativa aspekter med utomhuspedagogik som för oss 
kändes relevanta att lyfta fram. Vi anser likaså att skillnaderna och likheterna som 
fanns mellan förskolorna respektive skolorna har framkommit i denna studie. Vi har 
även kunnat se likheter och skillnader i hur de arbetar med utomhuspedagogik. 
Denna studie har vart intressant och ändrat en del på vår tidigare syn på hur det ser 
ut i verksamheterna och gett oss mer insikt på hur utomhuspedagogik kan komma att 
användas både i förskola och skola. 
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5.5 Nya forskningsfrågor 

Vårt arbete har genererat i nya frågor som lyder. Hur skulle ett samarbete mellan 
förskolan och skolan, när det gäller användandet av utomhuspedagogik, kunna se ut? 
Vilka möjligheter har barnen att vara med och påverka planeringen av 
utomhuspedagogik i förskolan och skolan? 

5.6 Pedagogisk relevans 

Dessa nya frågor tror vi kan väcka nya tankar och idéer ute i verksamheterna. Vi har 
sett genom våra intervjufrågor att dessa punkter är något som fått lärarna att tänka 
till och verkligen fundera på varför det ser ut som det gör och vad som skulle kunna 
förändras. Förskollärarna och lärarna skulle kunna ta hjälp av varandra för att bli 
mer framgångsrika i användandet av utomhuspedagogik, då de kan bidra med eget 
kunnande och erfarenheter till varandra. Vi tror även att barnen behöver bli mer 
delaktiga i utformandet av verksamheten och om de då får möjlighet att bidra med 
sina intressen och förslag så tror vi att det är lättare att tillgodose deras behov och 
utgå från deras perspektiv för att främja deras lärande och utveckling. 
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Intervjufrågor     Bilaga A 
 
 
Kvinna   Man     Ålder:_______  
 
Utbildning:___________________________________ 
 
Antal verksamma år inom barnomsorgen/skola:______________ 
 
Åldersgrupp/årskurs du arbetar med:_________________ 
 

 
1. Vad innebär utomhuspedagogik för dig? 

 
2. Använder du dig av detta i din verksamhet? Om ja, hur?  
 
3. Om nej, skulle du vilja arbeta med utomhuspedagogik i er verksamhet? 

Om ja, hur? Om nej, varför inte? 
  
4. Vad är er målsättning med användningen av utomhuspedagogik? 

 
5. Vad finns det för fördelar respektive nackdelar med utomhuspedagogik? 

 
6. Är barnen delaktiga i planerandet av arbetet med utomhuspedagogik?  

Om ja, beskriv hur. 
 

7. Har ni någon planering för er verksamheten med utomhuspedagogik?  
Om ja, hur ser den ut. 

 
8. Kan du se någon skillnad i hur barn tar till sig ny kunskap utomhus i jämförelse 

med inomhus? Om ja, beskriv hur? Om nej, varför inte? 
 

9. Vilka ämnen kan integreras i utomhuspedagogik och hur görs detta?  
 

10. Anser du att miljön runt din förskola/skola är stimulerande för användandet av 
utomhuspedagogik? Om ja, beskriv hur? Om nej, varför inte? 

 
11. Vilka utemiljöer använder du dig av vid arbete med utomhuspedagogik? 

 
12. Tror du det är någon skillnad på hur utomhuspedagogik används ute i förskolan 

respektive skolan? Beskriv. 
 

13. Finns det något samarbete mellan förskolan och skolan när det gäller 
användandet av utomhuspedagogik?  
Om ja, hur går det samarbetet till? Om nej, varför inte? 


