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Syftet med vår uppsats är att undersöka hur förskollärare resonerar om 
utomhuspedagogiken som ett arbetssätt. Vi har använt oss av en kvalitativ ansats och 
intervjuat förskollärare för att söka svar på våra forskningsfrågor. 

Det som framkom av studien var att alla förskollärare utom en som vi intervjuat 
arbetar med utomhuspedagogik i förskolan. De fördelar och möjligheter de ser med 
utomhuspedagogiken som arbetssätt är att barnen får röra på sig och att motoriken 
främjas, barnen håller sig friskare, och att det är positivt för kommunikationen och 
relationen barnen och förskollärare emellan och barnens nyfikenhet och kreativitet 
stimuleras bl.a. 

De nackdelar och hinder förskollärare ser är först och främst vädret när det t.ex. är 
kallt ute. Hindren kan vara när förskolepersonal är sjuka och frånvarande, av vad 
som även framkom under intervjuerna var att det till stor del handlar om 
förskolepersonalens egen inställning till utomhuspedagogik.

Nyckelord: Utomhuspedagogik, förskola, hälsoaspekter, autentiskt lärande
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Vi vill tacka de vänliga förskollärarna som ställt upp på intervjuerna och vår 
handledare för den handledning och de råd vi fått på vägen.

Vi vill även tacka våra underbara familjer som ställt upp och gjort detta arbete 
möjligt för oss att genomföra.
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1. Inledning
Vi har valt att skriva om utomhuspedagogiken därför att vi är intresserade av det och 
vi skulle vilja arbeta mycket med utomhuspedagogik när vi blir färdigutbildade 
lärare. Ämnet börjar dessutom bli alltmer aktuellt och vi tror även att det kommer att 
finnas mer utomhuspedagogik i framtidens lärarutbildningar och därför tycker vi att 
ämnet bör belysas. I vår studie kommer vi att undersöka hur verksamma 
förskollärare upplever utomhuspedagogiken som arbetssätt samt vilka möjligheter 
och fördelar respektive hinder och nackdelar dem ser med det.

Brugge m.fl. (2001) menar att vi människor har glömt bort vår vackra natur och 
placerat oss vid sidan av den. Szczepanski (2004) anser att utomhuspedagogiken ska 
komplettera den teoretiska och den bokliga kunskapen. Han anser vidare att 
utomhuspedagogiken kan ”levandegöra läroplanens intentioner”. I förskolans 
läroplan, Lpfö98, (Utbildningsdepartementet, 2006) står det att verksamheten för 
barnen ska erbjuda barnen att kunna välja mellan olika aktiviteter under dagen. 
Förskolan ska stimulera barnens egna planer till fantasi, aktivitet, lek och lärande 
både inomhus och utomhus. När det gäller utomhusvistelse så ska den ske i både 
planerad miljö och naturmiljö. Det står även att förskolan ska arbeta med miljö och 
naturvårdsfrågor. Szczepanski (2004) anser att utomhuspedagogiken ska vara 
regelbundet återkommande i undervisningen, därför att det skapar närkontakt och 
socialisation. Brugge m.fl. (2001) menar att utomhuspedagogiken stimulerar 
kroppens rörelsebehov, sinnlig erfarenhet och det intellektuella tänkandet. De anser 
även att utomhuspedagogiken ska bli lika självklart som att vara i förskolans lokaler. 
Dahlgren (2007) anser att utomhuspedagogiken bygger på lärande i autentiska 
situationer och att det på så vis medför kvalitativa kunskaper. Han framhåller även 
att utomhuspedagogiken ger goda möjligheter till ett lärande inriktat mot helheter, 
istället för att dela upp de teoretiska ämnena i svenska, matematik, biologi m.m.  

Vår förhoppning är att detta arbete kan läsas av blivande och verksamma 
förskollärare, men även av andra som är intresserade av utomhuspedagogik. Vi 
hoppas även att vår studie ska vidga läsarens syn på begreppet utomhuspedagogik 
och väcka tankar och idéer samt att detta ska stimulera och inspirera förskollärare att 
arbeta mer med utomhuspedagogik i förskolan.
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1.1 Syfte
Syftet är att undersöka hur förskollärare resonerar om utomhuspedagogiken som ett 
arbetssätt.

1.2 Forskningsfrågor 
• Hur resonerar verksamma förskollärare om utomhuspedagogikens möjligheter och 

fördelar?

• Hur resonerar verksamma förskollärare om utomhuspedagogikens hinder och 
nackdelar?

1.3 Begreppsdefinitioner
Vi har använt oss av Centrum för miljö- och utomhusdidaktiks definition (2004) på 
begreppet utomhuspedagogik och det innebär:

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.

Vi har även använt oss av Världshälsoorganisationens (WHO) definition på hälsa som 
är: 

Ett tillstånd av totalt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara en frånvaro av 
sjukdom eller funktionshinder. (www.ne.se). 

2. Litteraturgenomgång

2.1 Lärande i autentiska situationer och upplevelsebaserat lärande
Dahlgren & Szczepanski (2004) skriver om Montessori och Freinet som belyste 
upplevelse i natur som källa till lärande. Uterummet var en viktig kunskapsbildande 
miljö för Keys reformpedagogik. Dewey och Key hade redan tankar i början av 1900-
talet som skolan idag bör ta lärdom av. Författarna skriver vidare att i skolan i dagens 
samhälle saknas realupplevelser av händelser och företeelser. Att veta något och att 
förstå något är enligt dem två åtskilja ting. Dewey och Key tyckte att vi ska lära i 
verkliga situationer och de betonar vikten av att bli berörd. Dahlgren & Szczepanski 
(2004, s. 16) skriver om Dewey och Key som betonar ”samspel mellan en aktiv individ 
och en aktiv miljö”. Dahlgren & Szczepanski (2004) skriver även om Key som tyckte 
att det var viktigt att använda utemiljön mer än att vistas i klassrummet. Dahlgren & 
Szczepanski skriver om den tjeckiske pedagogen Comenius som stod för ett lärande i 
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autentisk miljö. För Comenius stod trädgården för lärande och det var 
trädgårdsmästaren som var pedagogen. Szczepanski (2005, s. 89) citerar till 
Comenius som ansåg att människor bör ”gå ut ur textens rike och in i verklighetens”. 

Dewey (2004) ansåg att teoretisk och praktisk kunskap är lika mycket värd. Dahlgren 
& Szczepanski (2004, s. 16) citerar Dewey som skrivit:

Det som lärjungar lära av varandra av skolgården, är tusen gånger nyttigare för dem, än blott 
det, som man kan bibringa dem i skolrummet.

Ericsson (2002) skriver att författare Dewey menade att den direkta kontakten med 
verkligheten är viktig. När barnen får en direktupplevelse övas deras 
observationsförmåga, påhittighet, fantasi och lokiskt tänkande. Dewey menade att 
skolan inte är någon social enhet eftersom att barnens aktivitet och arbete inte är 
spontant och naturligt. Dewey ansåg att skolan inte bör vara en abstrakt 
kunskapskälla utan snarare en plats där man lär genom att leva. Dewey (2008) skrev 
om elevernas fyra instinkter och han menade att dessa är; samtal och 
kommunikation, undersöka och söka förståelse för olika fenomen, konstruera och 
tillverka och att använda sig av sin konstnärliga sida.

Olsson (2008) refererar till Säljö som anser att undervisningen borde utgå från 
verkligheten och att det borde förekomma mer praktiskt arbete i skolan. Säljö menar 
vidare att teori och praktik hör samman och menar även att utomhusmiljön har en 
stor betydelse för barnens baskunskaper. Dahlgren & Szczepanski (2004, s. 9) 
framhåller att lärandet inte enbart behöver ske inom ”fyra väggar”, de anser istället 
att skolan bör använda sig mer av utomhuspedagogiken och se det som ett 
komplement till klassrumsundervisningen. De framhåller även upplevelsebaserat 
lärande och ett tematiskt arbetssätt. Dysthe (1996) refererar till Nystrands & 
Gamorans undersökning som visar på att barns skolprestationer är förknippat med 
engagemang. Även lärarna visar på att ett barnens engagemang gynnar deras lärande. 
Nystrand och Gamoran menar att autentiska frågor och elevernas egna frågor är 
viktigt i ett samtal, därav får eleverna ett engagemang i olika teman som man arbetar 
med. Ericsson (2002) menar att det är den direkta upplevelsen som är basen för 
lärandet utomhus. Ericsson beskriver vidare hur barnet relaterar dess tidigare 
erfarenheter med upplevelserna omgivningen har att erbjuda. Eriksson m.fl. (2007) 
anser att det är viktigt att barnen aktivt undersöker fenomen och begrepp, detta för 
att få en djupare förståelse. Kunskapen bör bygga på barnens intresse och få dem att 
bli motiverade och engagerade. Eriksson m.fl. menar att det finns många saker 
utomhus som man kan undersöka som just stimulerar barnen till detta. Dahlgren & 
Szczepanski (2004) skriver om att utomhusmiljön är en utmärkt lärandemiljö och att 
det där finns stora möjligheter till att studera vår nutid, framtid och historia. 

De skriver vidare om platser som undervisningen kan nyttja och dessa är t.ex. 
skolgård, parker, staden vi bor i, landsbygd, skog, sjöar och vattendrag.
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Szczepanski (2005, s. 91) menar att det är ”autenciteten som är utgångspunkten för 
lärande”. Szczepanski skriver vidare att det är endast i en autentisk situation som 
man kan gripa för att begripa fenomen. Ericsson m.fl. (2007, s. 19) refererar till 
Strotz & Svenning som skriver att:

”Genom att utgå från en autentisk situation där hela människan inklusive kroppen med alla 
dess sinnen och känslor involveras, kanske tillsammans med andra människor, finns goda 
möjligheter till lärande.”

Detta sammanfaller med Vygotskijs tankesätt som Strandberg (2006, s. 47) beskriver 
det, att samspel inte bara leder till lärande utan att ”samspel är lärande och 
utveckling”.

Lundegård (2004) skriver att Dahlgren och Szczepanski tycker att autenciteten, 
motivationen och barnens upplevelser av natur och kultur ökar och detta är 
utomhuspedagogikens mål. Anledningen till dessa faktorer är att barnens tidskänsla 
blir starkare och det leder till att inlärningen underlättas. Dahlgren & Szczepanski 
(2004, s. 9) menar att utomhuspedagogiken är viktig att praktisera i olika miljöer 
som t.ex. ”förskolegården, skolgården, parken, soptippen, vattenreningsverket eller 
omgivande natur- och kulturlandskap”. De menar att i dagens samhälle så vistas barn 
på tre ställen som är i hemmet, på köpcentret och i skolan. De anser att det är skolan 
som bör ändra på detta och ge barnen möjligheter till fler miljöer. Ericsson (2002, s. 
14) framhåller att allemansrätten är något givet för oss, medan det inte alls finns 
samma möjligheter i andra länder. Ericsson skriver att Friluftsfrämjandet menar att 
allemansrätten kort och gott innebär; ”att inte störa, inte förstöra, en oskadlig 
användning av annans mark”.

Åkerblom (2004) redovisar resultaten från sin undersökning, där lärare blev 
intervjuade om skillnaden mellan undervisning i klassrumsmiljö och i skolträdgård. 
Det som kom fram var bl.a. att i utomhusmiljön är barnens frågor centrala, miljön är 
mer distraherande, barnen visar mer i handling vad de lärt sig och där aktiveras 
också fler sinnen än i klassrumsmiljö. I klassrummet håller lärarna mer fast vid sin 
planering, mer individuellt arbete förekommer och barnen visar mer verbalt vad de 
lärt sig.

2.2 Helhetslärande och tematiserad undervisning
Ericsson (2002) menar att det står skrivet i läroplanen för förskolan, Lpfö98, att 
verksamheten även ska bedrivas utomhus samt att det står tydligt uttryckt i målen att 
barnen ska ”förstå och se helheter och sammanhang”. Ericsson skriver vidare om 
naturens möjligheter till att studera orsakssammanhang. Dahlgren & Szczepanski 
(2004) menar att naturen ger barnen helhetsbilder och tillskillnad från skolans 
teoretiska ämnen som fragmentiseras upp i delar och ämnen såsom biologi, historia, 
geografi, fysik osv. De menar att verkligheten inte är uppdelad på det sättet. 
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Ericsson (2002) skriver att helheter och sammanhang blir klarare ute i naturen. 
Ericsson anser att man som lärare bör lämna klassrummet för att bege sig ut i 
naturen och trotsa sin ovana. Ericsson skriver vidare att utomhuspedagogiken ger 
möjligheter till att arbeta ämnesintegrerat och i längre pass. För författaren menar att 
som det ser ut i dagens förskola/skola på många håll så är det ämnesuppdelat och för 
alltför korta arbetspass. Granberg (2000) skriver att småbarn lär i helheter och är 
konkreta i sitt inlärningssätt. Szczepanski (2005) menar att när barnen går ut 
upplever de naturen som en helhet och då aktiveras alla deras sinnen. Szczepanski 
skriver att de matematiska, estetiska, biologiska, språkliga, känslomässiga och 
kulturella sinnena stimuleras.

Eriksson m.fl. (2007) menar att målen med upplevelsebaserad undervisning är; 
lustfyllda aktiviteter kopplat till barnens intressen, att barnen lär sig att ta egna 
initiativ, att kommunicera och använda språket, träna på verklighetsuppfattning, 
sinnliga upplevelser, öva upp gruppkänslan och de social samspelet, få en bättre jag 
uppfattning, öva upp fin- och grovmotorik, integrera andra ämnen så det blir ett 
helhetslärande och ett progressionstänkande samt att barnen genom sina upplevelser 
arbeta med matematik och svenska. Szczepanski (2005) menar att en av 
utomhuspedagogikens fördelar är att det går att levandegöra t.ex. böcker genom att 
läsa ute för att sedan jämföra med verkligheten. Szczepanski menar även att detta 
passar bra för barn som ännu inte kan läsa. Granberg (2000, s. 29) skriver att man 
kan se på utomhusmiljön ”som en levande lärobok”.

Dahlgren & Szczepanski (2004, s. 20) menar att ett konstruktivistiskt synsätt på 
lärande hänger samman med utomhuspedagogiken genom att barnet själv 
”konstruerar” sin kunskap genom regelbunden utevistelse. De menar vidare att detta 
stämmer väl överens med utomhuspedagogikens mål. Dahlgren & Szczepanski (2004, 
s. 48) menar att ”processen är lika viktig som målet” i utomhuspedagogiken och detta 
sammanfaller med dess filosofi.

Ett gott exempel har vi funnit i boken Skolgården som klassrum där Olsson m.fl. 
(2002) beskriver hur lärarna arbetar på Coombes school strax utanför London. 
Olsson m.fl. skriver att där arbetar lärarna tematisk och växlar mellan aktiviteter 
både inne och ute, på så vis blir lärandet mer omväxlande. De använder till stor del 
den speciellt utformade skolgården till undervisningen. Lärandet sker till stor del på 
ett indirekt sätt. Efter att eleverna fått uppleva något så tas det tid efteråt till 
reflektion.

2.3 Sinnliga erfarenheter och tyst kunskap
Szczepanski (2007) skriver att pedagogerna Dewey, Montessori, Freinet och Key 
framhöll att kontakten med verkligheten är väldigt viktig. Dessa fyra pedagoger lyfte 
fram sinnena och fantasins betydelse samt handens kunskap. Ericsson (2002) skriver 
att det är viktigt att pedagogen är ute med barnen året runt för att barnen ska få 
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upptäcka naturens skillnader genom deras sinnen. Lundegård (2004) refererar till 
Molander som tar upp våra fem sinnen; smak, lukt, känsel, syn och hörsel och dessa 
sinnen förknippar han med våra tysta kunskaper. Dahlgren & Szczepanski menar att 
utomhuspedagogiken ger möjlighet till tyst kunskap och sinnliga erfarenheter. De 
anser att det är fel som det ser ut i dagens skola för där premieras bokliga kunskaper 
före verkliga och direkta förstahandsupplevelser. De menar vidare att 
utomhuspedagogiken borde vara ett komplement till klassrummet. Dahlin m.fl. 
(2006, s. 137) skriver att de sinnliga aspekterna i skolan har att göra med ”det 
konkreta, det praktiska och det estetiska”. Författarna menar att när vi pratar om ”en 
skola för alla” kanske det även passar att tala om ”en skola för alla sinnen”. 

Brugge & Szczepanski (2001) anser att utomhuspedagogikens fördel är att barnen får 
lära med alla sinnen. Szczepanski (2005, s. 88) framhåller att det är ute i naturen 
man lär sig bäst, genom att man just får uppleva med alla sinnen, där man ”ser, hör, 
känner, luktar, smakar och förnimmer”. Brugge & Szczepanski (2001, s. 28) skriver 
att vi lär av våra sinnen och att det är en väsentlig skillnad ”att känna till” och att 
”känna” och med det menar dem att det förstnämnda är mer ytlig kunskap. Eriksson 
(2007, s. 17) menar att utomhuspedagogiken kan erbjuda ”en oändlig variation för 
alla sinnen – spänning, stimulans av både grov- och finmotorik, estetiska upplevelser 
av färg, form och material, upptäckter kring mat, smak och lukt, väder, vind och 
årstider, samt experiment, djur och växter”.

Dahlgren & Szczepanski (2004, s. 12) skriver om den tysta kunskapen som kan vara 
svår att formulera med ord, de skriver att den tysta kunskapen finns i ”muskelns 
spänning, i äpplets doft, i kroppens rytm, i sinnet för proportioner, i språkets 
rikedom bortom grammatikens och ordlistans korrekthet”. De skriver om författaren 
Molander som menar att den tysta kunskapen är att: ”se, göra och vara”. Lundegård 
m.fl. (2004, s. 7) skriver att flera författare anser att utomhuspedagogik ger en 
”kroppslig och praktisk erfarenhet”. De skriver om Strotz & Svenning som menar att 
detta är en form av tyst kunskap. Med tyst kunskap menar författarna att det är den 
”kännande människan som använder sig av sin praktiska erfarenhet”. Ett exempel 
kan vara att det är svårt att lära sig att tända en eld genom att gå igenom det 
teoretiskt inne i klassrummet. Det är givetvis lättare att befinna sig i den rätta 
kontexten och öva praktiskt på att tända en eld. Strotz & Svenning (2004, s. 29) 
refererar till Gustavsson som skriver att tyst kunskap är att veta hur något ska göras 
och menar att detta är färdighetskunskap och på så vis blir även kunskapen kopplad 
till reflektion. Gustavsson menar vidare att den tysta kunskapen kan vara svårt att 
”uttrycka verbalt”. Gustavsson skriver att det kan vara kunskap som man har som 
man inte är medveten om, pga. man har kunskapen så nära sig själv. Gustavsson 
skriver om att den tysta kunskapen är ”kroppslig eller sensorisk”.
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Utomhuspedagogiken enligt Dahlgren & Szczepanski (2004) ger barnen en bra 
minnesbehållning genom att deras sinnesintryck aktiveras. De skriver att barnen får 
möta dofter, rörelser, ljud och form i utemiljön och detta är något de inte får genom 
att vara inomhus. Ericsson (2002, s. 7) skriver att barnens ”alla sinnen, känslor, 
värderingar och tankar” aktiveras i kunskapandet utomhus. Strotz & Svenning (2004, 
s. 32) skriver att Christiansson menar att händelser som är känsloladdade starkt 
påverkar vårt lärande. Christiansson menar vidare att genom att få ett ”inre samtal” 
med sig själv så främjas lärandet.

Ericsson (2002, s. 7) skriver att naturen påverkar barnets och dennes ”känslor, 
attityder och värderingar” och naturen ger barnen en förståelse som med tiden 
utvecklas till en förtrogenhetskunskap. Olsson (2008) skriver att 
utomhuspedagogiken samstämmer med läroplanens intentioner på de punkter där 
upplevelser och lärande kopplas ihop med färdigheter och förtrogenheter. I 
förskolans läroplan, Lpfö98, står det om kunskapens fyra F och dessa är fakta, 
förståelse, färdighet och förtrogenhet (Utbildningsdepartementet, 2006).

2.4 Språkliga begrepp
Szczepanski (2005) anser att utomhuspedagogiken ger kunskaper baserat på 
upplevelser och dessa erfarenheter kopplas med språkliga begrepp som barnen lär 
sig. Likaså menar Eriksson m.fl. (2007) som anser att barnens kommunikation 
gynnas av de gemensamma upplevelserna, de får på så vis möta språket och tillägna 
sig nya begrepp. Granberg (2000) skriver även om vikten av att ge barn nya ord och 
begrepp så att de kan prata om det som dem varit med om.

Bråten (2010, s. 20) menar att Vygotskij ansåg att barns tänkande och språk kommer 
tätt att hänga samman när det uppnått en viss ålder. Vygotskij menar vidare att 
”tänkandet blir språkligt och talet blir intellektuellt”. Bråten (2010, s. 23) skriver att 
Vygotskij menar att när barnens ”spontana begrepp” möter de vuxnas ”vetenskapliga 
begrepp” är det intressant att se vad barnet kan klara själv och vad barnet kan klara 
med en tillsammans med en vuxen. Vygotskij menar att denna skillnad utgör barnets 
utvecklingspotential, alltså det som är Vygotskijs uttryck ”den närmaste 
utvecklingszonen”.

Säljö (2000) menar att barns tänkande påverkas av socialisationen genom språk och 
kommunikation. När barnet tänker kommer denne i samband med det att lära sig 
språket. Säljö anser att barn lär av de situationer de befinner sig och där är 
kommunikationen det viktiga och det är det som gör att människan tillägnar sig 
kunskap. Han menar vidare att vi lär genom att kommunicera med människor och 
även genom att använda olika artefakter i en miljö där de förekommer olika 
kulturella aktiviteter. En slutsats som han drar är att lärande inte är samma som 
information, utan lärandet uppkommer genom att människor erfar tillsammans i en 
miljö där det sker kommunikation. Säljö anser att kunskap oftast är knutet till 
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redskap eller artefakter. Dessa har skapats av oss människor pga. att vi velat uppnå 
ett särskilt mål med dessa redskap. Lundegård (2004) ger exempel på olika artefakter 
och dessa kan vara mikroskop, radar och kompass, men även skog, park, språk och 
begrepp väljer vissa människor att se som artefakter.

2.5 Hälsoaspekter
Brugge & Szczepanski (2001) menar att utomhuspedagogiken är bra för barn 
eftersom det ger positiva effekter på barns hälsa. De menar att den motoriska 
förmågan utvecklas i och med utomhuspedagogiken. Brugge & Szczepanski skriver 
att forskning visar att barns hälsa och motoriska utveckling främjas genom att barnen 
vistas i utomhus. Ericsson (2005) refererar till Grindberg-Langlo som framhåller den 
fysiska aktivitets betydelse för barn. De skriver vidare att fysisk aktivitet kan ge glädje 
och att det är bra för vår koncentrationsförmåga, uppmärksamhetsförmåga och 
inlärning. Även tids- och rumsuppfattningen främjas av fysisk aktivitet. Genom 
rörelse får barnen även öva upp perceptionen. Fysisk aktivitet har även en stor 
betydelse för barnets jaguppfattning. De skriver vidare om att den sociala förmågan 
tränas och även samarbetsförmågan. Man kan även öva på orsak och verkan genom 
rörelse och även träna på att tolka instruktioner. Grindberg-Langlo menar att 
kroppsuppfattning och kroppskontroll är viktigt för att kunna lära sig begrepp och 
även andra olika färdigheter. 

Brugge & Szczepanski (2001) skriver att forskning påvisar att barnens 
koncentrationsförmåga blir bättre när miljöerna är av varierande slag. Dahlgren och 
Szczepanski (2004) menar att när barnen är ute så leder till att barnens minne blir 
bättre genom att kropp och psyke blir engagerat. Ericsson (2002) menar att det är 
många lärare som framhållit elevernas ökade grad av motivation utomhus, då dem 
får mer frihet intellektuellt och får mer motorisk stimulans. Öhman & Sundberg 
(2004) refererar till några författare som skriver att man idag ofta använder fysisk 
aktivitet och bättre hälsa som argument till utomhuspedagogiken. Nelson (2004) 
refererar till Ader som skriver att genom regelbunden motion stärkt vårt 
immunförsvar och stressen minskas.

Eriksson (2007) menar att utomhuspedagogiken spelar en positiv betydelse när det 
gäller sociala aspekter som gruppgemenskap som uppkommer genom att barnen gör 
gemensamma aktiviteter tillsammans. Ericsson (2002) menar att utomhuspedagogik 
kan leda till att de sociala rollerna utomhus förändras bland barnen. Barn som 
känner att dem inte räcker till kan stärkas av utomhuspedagogiken. Naturen ger ett 
större rum till barnen att vistas i och det leder till att konflikter minskas. Åkerblom 
(2004, s. 126) skriver att idag är ofta de sociala aspekterna ett viktigt skäl till 
utomhuspedagogiken, där man kan öva på ”ansvarstagande, konflikthantering, 
samarbete och problemlösning i grupp”. Skälet till att man ska använda 
utomhuspedagogik är pga. av att de sociala aspekterna är av stor betydelse för 

8



lärandet. Szczepanski (2005) skriver att barns som har det lite svårare i skolan får en 
stor fördel av att vistas i utomhusmiljö och de barn som presterar bra i skolan växer 
även dem och på så vis gynnas alla barn av utomhuspedagogiken.

Grahn (2007, s. 93) refererar till ett flertal författare som skriver om att i naturen så 
får barnen reda på vad de kan och inte kan och detta sker genom ett ”icke-värderande 
sätt”. Barnen får även agera ut sina känslor och spänningar i naturen. De skriver att 
naturen ger barnen en förståelse, tolerans, verklighetsuppfattning, förbättrad 
jaguppfattning och dessutom minskas barnens ängslan och smärta.

Ericsson (2005) menar att det är viktigt att arbeta med vår historia och vårt kulturarv 
eftersom att det stärker barnets identitet och leder till att barnen bättre förstår var 
sina rötter härstammar från. Ericsson menar att det är viktigt därför att många barn 
flyttar idag och då är det bra för dem och deras identitet att känna till platsens 
lokalhistoria.

Nelson (2007) skriver om att det är viktigt att inte enbart leta efter riskfaktorer, utan 
att även söka friskfaktorer. Utgångspunkten för detta menar Nelson är Antonovskys 
och hans KASAM begrepp som står för känslan av sammanhang. I begreppet ingår 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Nelson menar vidare att detta utgår vi 
ifrån i vår tillvaro från vår barndom och genom hela livet.

Dahlgren och Szczepanski (2004, s. 18) refererar till Ericsson som skriver om en 
studie som gjorts där 251 elever i årskurs 1-3 deltog. Studien påvisar att ”kroppen 
sätter tanken i rörelse”. Resultatet av studien visar att motoriken och balansen 
förbättrades och även resultaten i matematik och svenska, då mängden av rörelse 
ökade med en timme om dagen. Ericsson anser att utomhuspedagogiken bör lyftas 
fram mer i skolan eftersom att det är en stark ”friskfaktor”. I begreppet 
utomhuspedagogik inryms även en ökad rörelsemängd. Dahlgren & Szczepanski 
skriver vidare om författaren Grahn som skriver om studier som gjort som påvisar att 
barns hälsa, motorik, motivation och koncentration påverkas i positiv riktning av 
utomhuspedagogiken och att det motoriska och det intellektuella har ett samband.

Dahlgren & Szczepanski (2004) skriver om en studie som har genomförts av 
Söderström och Blennow. De har gjort en studie som påvisar att barn som vistas 
mycket utomhus t.ex. barn i Ur & Skur förskolor har färre sjukdagar till skillnad mot 
kommunala förskolor. En slutsats som har dragits av detta är att barn som har 
tillgång till utomhusmiljö är i regel friskare barn. Deras motorik och koncentration är 
bättre och därtill leker de på ett mer varierat sätt än de barn som inte är utomhus i 
lika stor grad. 

Szczepanski (2007) skriver om andra författare som skriver att forskning påvisar att 
blodtrycksnivåerna sjönk hos de försökspersoner som promenerade i naturen i ca 40 
minuter, vilket inte skedde när de gick i stadsmiljö. Slutsatsen är att naturen ger oss 
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en känsla av lugn och är positivt för vår hälsa. Szczepanski (2007) skriver om 
ytterligare en studie som påvisat att elevers stresshormoner minskas när 
undervisningen ägde rum utomhus, särskilt minskade stressen hos pojkar.

2.6 Förskollärarens kunskaper och utbildning
Szczepanski (2005) menar att förskolan ofta har starka traditioner till att vistas 
utomhus, men att förskollärarna ofta saknar de kunskaper som behövs för att bedriva 
utomhuspedagogik. Szczepanski anser att de borde bege sig ut för att undersöka 
närmiljön och ha läroplanen intentioner med sig i bagaget. Dahlgren & Szczepanski 
(2004, s. 37) skriver om att utomhuspedagogik ofta förknippas med dess 
”lokalisation”, dvs. var utomhusundervisningen ska bedrivas. De skriver vidare att 
vissa tror att motsatsen till utomhuspedagogiken är inomhuspedagogik och detta kan 
leda till en mycket förenklad bild av utomhuspedagogiken och att det endast handlar 
om platsen. Ericsson (2002, s. 21) menar att det är bättre att man har 
utomhuspedagogik mer regelbundet istället för någon friluftsdag då och då och 
menar att barn då kan uppfatta denna friluftsdag som något ”jippo” eller ”en paus” 
och inte något som är förknippat med skolarbete. En fördel av att arbeta mer 
regelbundet är att man kan få in mer ”rutiner och vanor”. Ericsson menar även att det 
inte är tillräckligt att vistas utomhus då och då, utan menar att utomhuspedagogiken 
ska vara kontinuerlig i förskolans verksamhet. Ericsson framhåller starkt att barnen 
ska få vistas utomhus i alla väder och årstider. Szczepanski (2005) framhåller 
skillnaden mellan exkursioner och utomhuspedagogik och menar att det inte bara är 
att flytta ut undervisningen i naturen och göra samma saker ute som inne. Brugge & 
Szczepanski (2001) anser att skolan och förskolan borde få möjlighet till att nyttja 
utomhusmiljön i större grad än vad som sker idag och de menar att detta är en 
resursfråga.

Granberg (2000) skriver att det är viktigt för barnen att återkomma till samma plats 
flera gånger. Författaren skriver att trygghet är en förutsättning för lärande och 
menar även att närmiljön är viktig för de allra minsta barnen. Granberg menar att 
denna regelbundenhet till att besöka samma plats är särskilt viktig för de mindre 
barnen pga. att deras tidsperspektiv är annorlunda är vuxnas. I små barns 
tidsperspektiv innebär en vecka ca 1 % av en tvåårings liv. Det är just kontinuiteten 
som försvinner när man inte arbetar regelbundet med utomhuspedagogik. Lundegård 
m.fl. (2004) skriver att författaren Hedberg betonar betydelsen av att barnen får 
träna upp naturkänslan. Naturkänslan är basen för att barnen ska känna sig varma, 
torra, mätta och trygga och för att man ska kunna gå vidare i deras lärande. 

Eriksson m.fl. (2007) skriver att det är viktigt att förskolläraren strukturerar upp sin 
undervisning före dem går ut i naturen tillsammans med barnen. Gardner (1983) 
skriver om de sju intelligenserna som är musikalisk, logisk-matematisk, visuell-
spatial, självkännedom, kroppslig-kinestetisk, social och språklig. Lindström (2005) 
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skriver om den åttonde intelligensen som Gardner lagt till senare och det är den 
naturalistiska intelligensen. Lindström skriver att Gardner menar att det är viktigt att 
ha dessa åtta intelligenser i åtanke när man planerar undervisningen. Olsson (2008) 
menar att ju äldre barnen blir desto viktigare är det för förskolläraren att planera sin 
utevistelse, detta för tiden ska bli mer sammanhängande. Eriksson m.fl. beskriver att 
det finns tre primära delar som förskollärare bör ha i åtanke och dessa är förarbete, 
upplevelser och efterarbete. För- och efterarbetet sker inomhus med barnen och detta 
är för att få en bättre gruppsammanhållning som ger barnen trygghet och även görs 
för att öva barnens sociala kompetens. Eriksson m.fl. refererar till Säljö som menar 
att detta görs även för att stimulera till nya tankar och frågor tillsammans i 
barngruppen, tankar som inte uppstår utan den sociala gemenskapen. Brugge & 
Szczepanski (2001) anser att utomhuspedagogiken ger barn en direkt upplevelse och 
att man på så vis ”förstår med hela kroppen” och det är viktigt för barnen att 
reflektera över vad man upplevt så att detta ökar deras förståelse för vår natur och 
världen i stort. Även Dahlgren & Szczepanski (2004) som refererar till Carlson som 
anser att det är viktigt att koppla ihop lärandet med görandet och att det är viktigt att 
knyta detta till reflektion. Dahlgren & Szczepanski (2004, s. 33) refererar till 
Molander som menar att det är viktigt att kunna ”verbalisera” och prata om det man 
gör och har gjort, för att kunskapen inte ska bli ”tyst”. Författaren manar att man ska 
koppla görandet till tänkandet.

Ericsson (2002) skriver att Dewey kanske var mest känd för uttrycket ”learning by 
doing” och teorin baserad på att lära genom att erfara. Dewey menade att erfarenhet 
innehåller interaktion och kontinuitet. Dewey skrev vidare att det sker ett sampel 
mellan barn-pedagog och barn-barn och det är det som är interaktion. Barnets 
erfarenhet i samspelet mellan barn-barn leds till en ny upplevelse och dessa 
upplevelser är miljö samt pedagogens sätt att vara. Den andra delen som Dewey 
nämner är kontinuitet och där möts dåtid och nutid i en social situation. Den sociala 
situationen styrs av pedagogens agerande. Antingen blir barnen självkontrollerande 
och delaktiga eller så tar pedagogen över kontrollen. Dewey menade att balansen till 
frihet mellan elev-pedagog är upp till pedagogen. Pedagogen kan ge barnen 
rörelsefrihet om denne sätter upp tydliga riktlinjer. Med det menade Dewey att det 
kan innefatta rörelse under barnets utevistelse men även barnets inre tankar. Dewey 
ansåg att det är viktigt att pedagogen är ”medskapare” i barnets lärprocesser. Dewey 
tyckte inte om den traditionella skolan och ansåg att barnens vardagliga upplevelser 
och erfarenheter inte berörde undervisningen. Han tyckte att barnets lärande skulle 
handla mer om där barnet befinner sig i stunden.

Ericsson (2002) menar att förskolläraren har en viktig roll när barnet möter 
omgivningen utomhus. De måste uppmärksamma barnens frågor för att stimulera 
deras lärande. Även Eriksson m.fl. (2007, s. 18) menar att förskolläraren bör ”vara 
öppen för att arbeta här och nu” och i frångå planeringen om så krävs, för att låta 

11



barnens frågor vara i fokus. Olsson (2008) framhåller att produktiva frågor är ett 
mycket bra verktyg att använda sig av inom utomhuspedagogiken eftersom att det 
stimulerar till aktiviteter. Ericsson (2002) menar att prestationsmoment bör tas bort 
i valet av lekar och aktiviteter utomhus, detta för att ge barnen en positiv upplevelse 
och för att alla barn ska känna sig delaktiga. Szczepanski (2005, s. 92) framhåller att 
utomhusmiljön ”talar till barnen” och förskollärarens roll är att vara 
”medupptäckare”. Nordahl & Skappel Misund (1998) menar att förskolläraren ska 
anpassa sig och sitt sätt att vara gentemot barnen för att nå barnens utvecklingsnivå. 
Författarna menar att det är viktigt att förskolläraren intar ett barnperspektiv.

Olsson (2008) menar att idag har vi goda vetenskapliga belägg på varför det är så bra 
att vistas utomhus, men menar att lärare idag fortsätter att arbeta efter de invanda 
traditionella mönster som de arbetat med i alla år och lyfter fram deras svårigheter 
att bryta dessa mönster. Szczepanski (2005) menar en av utomhuspedagogikens 
nackdelar kan vara att man tror att detta endast inbegriper natur och friluftsliv. Han 
menar vidare att detta begränsar det utomhuspedagogiska perspektivet och menar att 
det ingriper mer än så, även geografi, språk, historia och kultur.

Dahlgren & Szczepanski (2004) skriver om Grahns studie som påvisar att 20-25% av 
förskollärarna i undersökningen inte klarade av att undervisa i utomhusmiljö. Grahn 
tror att detta kan bero på bristande utbildning eller att förskollärarna saknar 
förtrogenhetskunskaper av utomhusaktiviteter. Szczepanski (2005) anser att det 
behövs mer utbildning inom det utomhuspedagogiska området. Författaren menar 
vidare att det finns ett stort intresse av utomhuspedagogikutbildningar. Szczepanski 
menar även att utomhuspedagogiken borde få en allt större plats i läroplanen och att 
skolverket skulle ta ett större ansvar över vad utomhuspedagogik betyder för barn 
och deras inlärning.

3. Metod
Vårt syfte med detta arbete är att undersöka hur förskollärare resonerar om 
utomhuspedagogiken som ett arbetssätt.

3.1 Forskningsstrategi och datainsamlingsmetoder
Vi började med att samla in relevant litteratur till arbetet, detta för att sedan kunna 
formulera intervjufrågor och veta vilka ämnen som ska behandlas vid intervjuerna. 
Vi samlade sedan in empiriskt material och utgick från en kvalitativ ansats och 
genomförde intervjuer med nio förskollärare. Stukát (2005) skriver att det finns två 
olika inriktningar inom det samhällsvetenskapliga forskningsområdet och dessa är 
kvalitativa och kvantitativa ansatser. Den kvantitativa metodens främsta byggstenar 
är objektiva mätningar, strukturerade observationer och empirisk kvantifierbarhet, 
den har sitt ursprung från behaviorismen, empirismen och positivismen (Stukát, 
2005). Vi har valt att arbeta med en kvalitativ ansats som kommer från de filosofiska 
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inriktningarna fenomenologi och hermeneutik som grund. När man använder en 
kvalitativ ansats ska man tänka på att förstå och tolka de resultat som man fått fram, 
Stukát (2005) skriver att man inte ska generalisera, förutsäga och förklara. Under en 
intervju får man också tillfälle att ställa följdfrågor vilket vi tyckte passade vår 
undersökning eftersom vi ville höra vad verksamma förskollärare upplever som 
fördelar och möjligheter samt nackdelar och hinder med utomhuspedagogik som 
arbetssätt. Det finns 3 olika sätt att genomföra en intervju på och det är 
strukturerade, ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer som Stukát (2005) 
skriver om. Författaren skriver att vid en strukturerad intervju har intervjuaren en 
stor kontroll över sina frågor och dess form och frågorna skall ställas i följd till 
respondenten. I en ostrukturerad intervju som Stukát (2005) skriver om ställer 
intervjuaren frågor och antecknar, intervjuaren har också rätt till att ställa följdfrågor 
men försöker så lite som möjligt att lägga sig i intervjun. Den sista intervjuformen är 
semistrukturerad intervju som vi valt att använda i vårt arbete. Med denna metod har 
intervjuaren en färdig lista på frågor men ska även vara flexibel. Denscombe (2009) 
skriver att det är viktigt att lyssna på respondenten och låta denne tala fritt kring de 
ämnen som intervjuaren tar upp.

Vi skickade ut ett missivbrev till de nio förskollärarna i god tid tillsammans med 
intervjufrågorna som vi valde att visa dem i förväg. Detta för att förbereda dem men 
även för att dem skulle känna sig tryggare i intervjusituationen som skulle komma 
framöver (bilaga 1). Före intervjuerna informerade vi informanterna om deras 
rättigheter samt att intervjun skulle spelas in på bandspelare och att dem när som 
helst kunde avbryta intervjun (bilaga 2). Dem blev även informerade om att dem 
kunde få lyssna igenom det insamlade materialet på bandspelaren. Dem fick även 
information om att dem får ta del av arbetet när det är färdigställt. Samtliga 
intervjuer ägde rum i ett avskilt rum för att kunna genomföra intervjun ostörd. Vi 
delade upp de nio intervjuerna under tre dagar, och vi intervjuade tre förskollärare på 
respektive dag. Vi spelade in alla intervjuerna på bandspelare, för att kunna gå 
tillbaka och lyssna på intervjuerna efter intervjuernas slut. 

Enligt Denscombe (2009) så är detta ett bra sätt för att vara säker på att den 
insamlade informationen är riktig. Därefter gjorde vi en sammanställning av 
resultatet som framkom under intervjuerna.

3.2 Urval
Vi valde att genomföra intervjuerna på tre olika förskolor i en stad i Mellansverige. Vi 
intervjuade nio förskollärare, varav tre förskollärare på vardera förskola. Samtliga av 
de medverkande var kvinnor. Valet var slumpmässigt, likaså deras kön, ålder, 
utbildning osv. När det gäller valet av förskolor valde vi dem med eftertanke. Vi valde 
tre olika förskolor, en med stadslokalisation och två förskolor som befann sig i 
utkanten av staden. Vår förhoppning med detta var att få förskolor med olika 
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förutsättningar för att arbeta med utomhuspedagogik och på så vis få en mer bred 
och verklig bild av hur det kan se ut.

3.3  Databearbetning och analysmetoder
Efter intervjuerna fick respondenterna möjlighet att läsa anteckningarna och även 
lyssna på det inspelade materialet. Detta ifall de vill göra eventuella korrigeringar. Vi 
delade upp intervjuerna, så att vi båda skulle få intervjua. Medan den ene av oss 
intervjuade antecknade den andre av oss stödord. Detta gjorde vi därför att det skulle 
underlätta att sedan kunna hitta vad respektive intervjuperson sagt på bandspelaren 
och i det transkriberade materialet. När vi var klara med vår resultatdel började vi 
arbeta med litteraturen och de insamlade materialet vi hade för att få ihop en 
resultatanalys, detta för att jämföra och söka förklaringar. 

Efter intervjuerna transkriberade vi materialet och därefter delade vi upp det under 
våra frågeställningar, för att sedan dela upp det i kategorier som vi sedan gjorde 
passande rubriker av. Våra två forskningsfrågor var hur resonerar verksamma 
förskollärare om utomhuspedagogikens möjligheter och fördelar? Samt hur resonerar 
verksamma förskollärare om utomhuspedagogikens hinder och nackdelar? När vi 
sedan skulle påbörja arbetet med resultatdelen valde vi att dela upp våra 
forskningsfrågor i två delar så att dessa utgjorde utomhuspedagogikens fördelar och 
utomhuspedagogikens möjligheter. För att därefter försöka att kategorisera 
intervjusvaren i passande underrubriker som t.ex. hälsoaspekter, ämneskunskaper 
och kunskaper om naturen, läroplanen och resurser. Den andra forskningsfrågan 
delade vi också upp på liknande sätt; utomhuspedagogikens nackdelar och 
utomhuspedagogikens hinder. På liknande vis kategoriserade vi upp intervjusvaren 
och skapade underrubriker: inga nackdelar, vädret, inga hinder och personalen. Till 
detta arbete var det till stor nytta att vi hade våra egna anteckningar från varje 
intervju, för med hjälp av dem försökte vi också sammanställa resultatet och med 
hjälp av det transkriberade materialet kunde man även gå tillbaka och läsa exakt vad 
intervjupersonen sagt och även för att hämta citat.

3.4 Etiska ställningstaganden
Stukát (2005) skriver att de etiska aspekterna är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Stukát skriver vidare 
att informationskravet b.la. innebär att meddela respondenterna om studiens syfte, 
att det är frivilligt att ställa upp samt att de kan avbryta intervjuerna när som helst. 
Detta framförde vi b.la. i de missivbrev vi skickade till förskollärarna innan 
intervjuerna, men vi framförde även det muntligt precis innan intervjuerna. 
Samtyckeskravet innebär b.la. att respondenterna själva avgör ifall de ska delta. Detta 
framförde vi innan intervjuerna ägde rum. Konfidentialitetskravet innebär att 
respondenterna är anonyma i undersökningen. Även detta framfördes muntligt av 
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oss strax innan intervjuerna och detta stod även skrivet i missivbrevet. Slutligen 
innebär nyttjandekravet att materialet som framkommer under intervjuerna endast 
får användas till arbetet. Detta stod även det skrivet i missivbrevet, men vi framförde 
det även muntligt. Vi har tagit hänsyn till dessa etiska principer i vår undersökning.

4. Resultat
Vi har valt att dela upp resultatredovisningen i de två forskningsfrågor som vi har. 
Det som redovisas är de nio förskollärarnas svar på våra intervjufrågor som är 
kopplade till forskningsfrågorna.

4.1 Hur resonerar verksamma förskollärare om utomhuspedagogikens 
möjligheter och fördelar?

4.1.1 Utomhuspedagogikens fördelar

Hälsoaspekter

De fördelar respondenterna har lyft fram med utomhuspedagogiken är att barnen får 
röra på sig och det bidrar till att deras motorik utvecklas. Förskollärarna framhöll att 
det blir mindre sjukdomar genom att bedriva utomhuspedagogik. De ansåg att 
barnen blir mer fokuserade och mindre distraherade utomhus. De menade vidare att 
man får en kommunikation till barnen och att relationen till dem stärks

I naturen får du ju allt. Alltså, du kan få in motoriken. En lärmiljö kan man säga att det 
betyder för mig.

Ämneskunskaper och kunskaper om naturen

Förskollärarna nämnde att man kan arbeta med matematik och språk ute. En av dem 
menade att ”allt i skogen är matematik”. Det var flera av de medverkande som 
framhöll att en fördel är att de får mer kunskaper om naturen. De ansåg att 
fördelarna med utomhuspedagogik är många och att man kan ta naturen till hjälp. En 
annan fördel som de nämnde var att de inte använder några leksaker ute och att de 
istället får nyttja naturen till sin lek. Något de framhöll var att allt som man kan göra 
inne kan man också göra ute t.ex. att barnen kan måla ute. Förskollärarna framhöll 
att utomhuspedagogiken är bra för att främja kreativiteten och bidrar till barnens 
nyfikenhet.

Detta var vad en av dem svarade när vi ställde frågan med vad som är 
utomhuspedagogikens fördelar: 

Allt är fördelar, men jag gillar att vara ute. Vi tänker ju att det inte finns några 
begränsningar, så vill ett barn måla kan vi ju ta ut ett staffli, allt man kan göra inne kan man 
göra ute.
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4.1.2 Utomhuspedagogikens möjligheter

Läroplanen

Flera förskollärare ansåg att allt i läroplanen går att möjliggöra genom 
utomhuspedagogiken. En av dem svarade på följande vis på frågan om det finns 
något i läroplanen som utomhuspedagogiken kan möjliggöra:

Allt som står i läroplanen kan man uppnå utomhus likaväl som inomhus, precis varenda grej 
som står i den här.

Förskollärarna ansåg att utomhuspedagogiken även kan möjliggöra läroplanens 
intentioner när det gäller källsorterig och naturmiljö. De ansåg att 
utomhuspedagogiken kan möjligliggöra ”massor” av det som står i läroplanen, även 
”miljö, återvinning, djur och natur”. De ansåg att utomhuspedagogik kan möjliggöra 
de mål som står skrivet i läroplanen inom ämnet matematik. De nämnde att man 
genom utomhuspedagogiken får in målen om språk som står i läroplanen. 
Förskollärarna nämnde att barnen lär sig socialt samspel och empati. En av dem 
svarade på följande vis på frågan ifall de ansåg att det finns något i läroplanen som 
utomhuspedagogiken kan möjliggöra:

Det är ju allt. Men det är ju språk utomhus, barnen lär sig nya ord, de lär sig vad trädet heter, 
ekorren heter, herregud det är ju språk, herregud matematik, dem jobbar ju med kroppen 
och så kan man använda matematik. Det är både musik och sång, vi sjunger jätte mycket 
fast vi är i skogen, och sen framförallt är det ju mycket grovmotorik, hänga och klättra och 
så. Samspel är det ju t.ex. om någon ramlar där borta så kan dem hjälpa till och trösta, 
liksom det här empati och så. Liksom allt i läroplanen.

Resurser

Förskollärarna ansåg att de hade goda möjligheter till att bedriva utomhuspedagogik. 
En av dem svarade på följande vis på frågan om vad de har för möjligheter till att 
bedriva utomhuspedagogik:

                      Oj det var därför jag sökte hit, för det finns skog precis utanför knuten. Det finns skog 
omkring åt alla håll och spår, som småbarnen kan gå och upptäcka olika saker. Vi har 
gräsplan utanför också och gård med skog också, men det blir ändå en upptrampad skog 
så småningom, fast det finns träd på vissa ställen. Det är helt super! Super!

Det var en förskollärare som svarade att de inte hade goda möjligheter och att de inte 
hade någonting, men att de själva bestämmer vilket material som de ska köpa in till 
förskolan. De menade att de i alla fall hade nära till parken men menade att det var 
svårt med tiden när de skulle gå dit och sedan hem. En av dem svarade följande på 
om vad de har för möjligheter till att bedriva utomhuspedagogik:

Alla, vi går bara ut genom dörren så vi har en fantastisk stor gård och en eldstad där ute, vi 
behöver inte ens lämna vår gård. Vi har skog som tillhör förskolan och sen har vi, vi går 
ändå ut till den här skogen utanför, och där finns allt. Det är en sådan här gammal skog 
med gamla höga stenar. Jätte mycket motorik handlar det om, barnen kan klättra upp på 
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de här stenarna. De lär sig använda träd som står i närheten och använda hela sin kropp 
och vi har alla möjligheter, det är bara att gå ut.

En annan förskollärare menade att det är upp till personalen själva, men ansåg sedan 
att de hade så många barn så därför blir det svårt. Förskolläraren framförde vidare 
att deras gård var för ”torftig” för att bedriva utomhuspedagogik. 

Den sista av de medverkande som vi ställde frågan till om det finns några möjligheter 
för dem att kunna bedriva utomhuspedagogik svarade de följande:

Vi har ju den här gården, just nu så har vi 16 barn och de flesta sitter ju i vagn så det är ju 
lite svårt att komma ut. Det är ju lite beroende på gården, man vill gärna gå någon 
annanstans så vi är ju lite låsta, vi är ju tre personal och vi kan bara ha tre vagnar så det är 
alltså så här på starten av hösten då man får nya barn som orkar gå och vissa går inte, det 
är mest på våren när dem kan klara sig lite som man kan utforska mer.

Två av de medverkande såg möjligheter att lämna sin förskola och ta sig till en 
närliggande park eller dunge. De ansåg att de har tillräckliga resurser för att bedriva 
utomhuspedagogik. Förskollärarna menade att arbetslaget är så pass stort att de har 
goda möjligheter till att bedriva utomhuspedagogik. De framförde att det gynnar 
barnen bättre att bedriva undervisningen utomhus när personalen är sjuk och menar 
på att det ger mindre oro till barnen. En av dessa menade att det saknas utbildad 
personal inom utomhuspedagogik men att det arbetar med det ändå. Många av 
förskollärarna ansåg att ansvaret ligger på personalen själva, men att det ändå 
handlar om en ”pengafråga” i slutändan. En av dem svarade på frågan om det finns 
tillräckliga resurser för att möjliggöra arbetet med utomhuspedagogik:

Alltså resurser absolut så finns det ju, det finns ju olika kompetenser här, det är ju helt 
otroligt vad det finns egentligen! Sen faller det ibland på att många är sjuka och går på 
utbildning och sånt att då kan man ju inte genomföra vissa saker. Men det finns.

En av de förskollärare som inte ansåg att de hade tillräckliga resurser för att bedriva 
utomhuspedagogik, menade att gården är ett hinder och att förskolan ligger 
”geografiskt fel”. Den andra av dem som inte ansåg att de hade tillräckliga resurser 
för att bedriva utomhuspedagogik tyckte att de stora barngrupperna hindrade dem 
från att kunna undervisa utomhus.

4.2 Hur resonerar verksamma förskollärare om utomhuspedagogikens hinder 
och nackdelar?

4.2.1 Utomhuspedagogikens nackdelar

Inga nackdelar

Flera förskollärare menade att det inte finns några nackdelar med 
utomhuspedagogik. Den ena av dem lyfter fram att det bara finns positivt med 
utomhuspedagogik. En annan av dem menar att hon inte riktigt vet ifall det finns 
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några nackdelar med det, men framhåller att gården är ett hinder för dem. Den tredje 
uttryckte att denne inte såg några nackdelar med det.

Vädret

Flera av förskollärarna ansåg att det finns nackdelar med utomhuspedagogik. De 
menar att kallt och regnigt väder är en nackdel, men de anser inte att det är lika 
problematiskt för de barn som är lite äldre. De anser att ytterkläder hindrar barnens 
rörelsefrihet. De menade att kylan kan vara en nackdel. De ansåg att vädret är en 
nackdel och att vintern är lång och ”täcker mycket.” En annan förskollärare svarade 
följande när vi ställde frågan om det finns några nackdelar med utomhuspedagogik:

Ja, det skulle väl vara vädret. Ibland kan man väl känna, just i den här åldern att de fryser 
och blir ledsna liksom när det blåser och blir kallt. Det är väl i så fall just på vintern ibland, 
man vet ju inte hur vädret ska vara från dag till dag så ibland får man ju ställa in det man 
planerat om man planerat någonting.

4.2.2 Utomhuspedagogikens hinder

Inga hinder

En förskollärare anser att det inte finns några hinder, men att de kan uppkomma 
beroende på vad de ska göra. Flera av dem har bara svarat ”nej” på frågan ifall de kan 
se några hinder med att bedriva utomhuspedagogik. En av dem svarade följande på 
frågan ifall de fanns några hinder:

Vi har skogen precis utanför dörren. Så det finns inga hinder.

Vädret

Flera av förskollärarna anser att det finns hinder till att bedriva utomhuspedagogik. 
De anser också att vädret och kylan är ett hinder. En av dem som vi ställde frågan till 
om det finns några hinder att bedriva utomhuspedagogik, svarade följande:

Ja, kläder som inte fungerar utomhus på barnen. Det är jätteviktigt att barnen har bra kläder.

Personalen

Förskollärarna menar att ett hinder kan vara när personalen är sjuka. De anser att 
ifall det finns några hinder till att arbeta med utomhuspedagogik så finns dessa 
hinder i personalens egen inställning, dessa svar fick vi från de två medverkande när 
vi ställde följande fråga, finns det några hinder att bedriva utomhuspedagogik och 
den första av dem svarade:
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Ja, egentligen inga hinder som sagt. Egentligen behöver man inte gå till en skog, det är nog 
vi vuxna som tycker det. 

Den andra svarade på samma fråga:

I så fall är det… sitter det hos personalens tankar.

5. Resultatanalys och diskussion
I resultatdiskussionen och slutsatserna 5.2 har vi valt att dela upp våra två 
forskningsfrågor.

5.1 Resultatanalys

5.1.1 Hur resonerar verksamma förskolepedagoger om utomhuspedagogikens 
möjligheter och fördelar?

I våra intervjuer framkom det att åtta av nio förskollärare arbetade med 
utomhuspedagogik i förskolan. Det framkom att två av dem ansåg att en av 
fördelarna var att motoriken främjas. Detta anser också Brugge & Szczepanski (2001) 
som skriver att utomhuspedagogiken utvecklar barns motoriska förmåga.

Förskollärarna anser att barnen blir mindre distraherade och mer fokuserade när de 
vistas utomhus. De tog även upp att det är lättare att bedriva utomhuspedagogik när 
personal är sjuka pga. att barnen är mindre oroliga utomhus. Ericsson (2007) 
påpekar att konflikterna minskas då ytan utomhus är större än inomhus. 
Förskollärarna anser att barnen håller sig mer friska genom att bedriva 
utomhuspedagogik. Dahlgren & Szczepanski (2004) skriver om Söderström & 
Blennows studie som påvisar att barn som vistas mycket utomhus är i regel friskare 
barn. Det finns flera hälsoaspekter att dra fördel av genom att bedriva 
utomhuspedagogik. Vi menar att man även kan se på utomhuspedagogik som ett 
hälsofrämjande arbete och en ”friskfaktor”, som Dahlgren & Szczepanski (2004) 
skriver att Ericssons studie visar.

Förskollärarna menade att man får en kommunikation med barnen utomhus och att 
relationen till dem stärks. Detta anser vi är en stor fördel med utomhuspedagogiken. 
Vi menar att detta kan bero på att en medveten förskollärare intar en annan roll 
utomhus som är mer tillbakahållande och inlyssnande och som en ”medupptäckare” 
som Szczepanski (2005) skriver om. En förskollärare som är mer lyhörd för barnens 
frågor och låter dem stå mer i centrum och få uppta mer av talutrymmet, genom att 
barnen ställer frågor och är nyfikna på företeelser utomhus. Ericsson (2002) menar 
att det är viktigt att förskolläraren uppmärksammar barnens frågor för att deras 
lärande ska stimuleras. De medverkande menar att barnens kreativitet och 
nyfikenhet främjas genom utomhuspedagogiken. Vi menar att det är viktigt att 
bevara barnens nyfikenhet och låta barnens frågor styra undervisningen som 
Ericsson (2002) skriver om. För genom att låta barnens frågor styra undervisningen 
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så kan förskolläraren på ett bättre sätt fånga barnens intresse och kretsa 
undervisningen kring det. Det är viktigt att förskolläraren intar ett barnperspektiv 
som Nordahl & Skappel Misund (1998) tar upp.

Förskollärarna nämnde att barnen lär sig socialt samspel och även empati genom att 
bedriva utomhuspedagogik. Eriksson (2007) menar att gruppgemenskapen stärks 
genom att barnen delar upplevelser tillsammans. Ericsson (2002) framhåller vidare 
att de sociala rollerna kan förändras när barnen vistas utomhus. Även barn som inte 
känner att de räcker till stärks genom utomhuspedagogik. Åkerblom (2004) menar 
att de sociala aspekterna är av stor betydelse vid lärandet. 

De medverkande nämnde att det går bra att arbeta med matematik och språk ute. 
Granberg (2000) menar att det är viktigt att ge barnen nya ord och begrepp, detta för 
att de ska kunna tala om de erfarenheter och upplevelser de varit med om utomhus. 
Dahlgren & Szczepanski (2004) framhåller vikten av att inte dela upp skolans ämnen 
i delar, utan att istället ge barnen en helhetsbild som naturen gör. Dahlgren & 
Szczepanski anser att man med fördel både kan arbeta med matematik och språk ute, 
men det är även viktigt att få in fler av skolans ämnen och arbeta tematiskt. 

5.1.2 Hur resonerar verksamma förskollärare om utomhuspedagogikens hinder och 
nackdelar?

Flera förskollärare ansåg att de inte kunde finna några nackdelar alls med 
utomhuspedagogik som arbetssätt. Det största hindret som dem såg med 
utomhuspedagogiken var i vår undersökning vädret. En av dem lyfter fram vikten av 
att barnen ska ha bra ytterkläder, medan en av de andra menar att ytterkläderna 
hindrar barnens rörelsefrihet. Ericsson (2000) lyfter fram vikten av att barnen får 
vistas utomhus regelbundet året runt. Ericsson menar att det är viktigt att barnen får 
vara utomhus året runt.

Förskollärarna menade att det var svårt med tiden för dem när de skulle ta sig till en 
park. De menade att stora barngrupper var ett problem för dem. En av dem menade 
att de kände sig ”låsta” och att barnen inte orkade gå så långt. Granberg (2000) 
menar att t.ex. en vecka är en lång tid i en tvåårings liv, pga. de har ett annat 
tidsperspektiv än oss vuxna. Granberg menar alltså att det är kontinuiteten som 
försvinner när man inte arbetar med utomhuspedagogik regelbundet.

En av förskollärarna uttryckte att de hade en alltför ”torftig gård” och menade på att 
detta var ett hinder för dem, men denna förskollärare arbetade ändå med 
utomhuspedagogik i en närliggande park som hon berättade. Denne förskollärare 
menade vidare att förskolan låg ”geografiskt fel”. Det var en av dem som uttryckte att 
de inte hade någonting och inga möjligheter till att arbeta med utomhuspedagogik. 
Vissa förskolor har givetvis lite bättre och sämre förutsättningar för att arbeta med 
utomhuspedagogik. Dahlgren & Szczepanski (2004) framhåller att 
utomhuspedagogik handlar inte bara om naturen, utan även om ”förskolegården, 
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skolgården, parken, soptippen, vattenreningsverket eller omgivande natur- och 
kulturlandskap”. 

Flera förskollärare ansåg att barnen får mer kunskaper om naturen, men några av 
dessa ansåg även att det finns fler fördelar med utomhuspedagogiken och att det 
innehåller mer än så. Szczepanski (2005) framhåller att en nackdel med 
utomhuspedagogik är att man kan tro att utomhuspedagogik endas innebär natur och 
friluftsliv. Szczepanski menar vidare att detta kan utgöra en begränsning och anser 
att utomhuspedagogik är så mycket mer som exempelvis geografi, historia, språk och 
kultur. Vi håller med Szczepanski i detta och befarar att detta innebär en något snäv 
bild av utomhuspedagogiken och dess möjligheter, men menar även att kunskaper 
om naturen är en viktig del i det hela. Två av förskollärarna menade att allt man kan 
göra inne kan man även göra ute. Detta går säkerligen att genomföra och det kan nog 
vara bra i vissa fall, men Szczepanski (2005) menar att det inte bara är att flytta ut 
undervisningen och göra samma saker som man gör utomhus som inomhus när man 
ska bedriva utomhuspedagogik.

Förskollärarna menade att det kunde vara en ”pengafråga” att bedriva 
utomhuspedagogik, men de anser ändå att det är deras ansvar att arbeta med det. De 
framförde att det materiella även kunde vara ett hinder för dem i arbetet. Det är just 
det Brugge & Szczepanski (2001) menar, att skolan och förskolan borde få 
möjligheter till att arbeta med utomhuspedagogik i större utsträckning än vad som 
görs idag och dem ansåg även att det är en resursfråga. Detta kan vara ett problem, 
men man bör se möjligheterna med vad som finns bakom förskolans dörr, för där 
finns ju alltid något och detta är gratis anser vi. Szczepanski (2005) anser att det är 
viktigt att förskolläraren beger sig ut i närmiljön och undersöker den med 
läroplanens intentioner i åtanke.

5.2 Resultatdiskussion och slutsatser
I vårt arbete så har vi fått fram möjligheter och fördelar samt hinder och nackdelar 
med utomhuspedagogiken. För att börja med nackdelar och hinder vill vi lyfta fram 
intervjupersonernas svar när det gäller vädret och personalen. Vi anser att barn ska 
kunna få vara regelbundet ute året runt eftersom det är så viktigt för barnen med 
kontinuitet. Vi tycker det är viktigt att barnen få se och uppleva alla årstider och dess 
skiftningar. I vår undersökning framkom det att många av förskollärare var negativa 
till det kalla vädret. En konsekvens av detta kan vara att barnen får vistas mindre 
utomhus, men det är bra att se alla möjligheter som vintern bär med sig. Något annat 
som framkom genom vår undersökning var att intervjupersonerna såg personalen 
som ett hinder när det gäller deras frånvaro samt att deras egen inställning ibland 
kunde utgöra ett hinder. Vi såg att problemet ofta låg i att arbetslagen var för små. 
Flera av förskollärarna ville ha ett större arbetslag så att barnen inte blev lidande när 
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det var brist på personal. Vi menar att med större arbetslag skulle de ha en större 
möjlighet att bedriva utomhuspedagogik och det var även så dem själva uttryckte.

När det gäller möjligheter och fördelar skulle vi vilja belysa hälsoaspekter och 
kunskaper. WHO:s definitions som vi har använt oss av i detta arbete är bred. De vi 
vill främst lyfta fram med hälsoaspekterna är att barnens motorik främjas, och de 
sociala färdigheterna övas och därtill är det en ”friskfaktor” som Dahlgren & 
Szczepanski (2004) menar när de refererar till Ericssons studie. Vi anser att det är 
viktigt för förskollärare att de känner till dessa hälsoaspekter som också flera 
intervjupersonerna tog upp, men även att de inser betydelsen av det. Det står skrivet i 
läroplanen, Lpfö98, att barnen ska öva sin motorik och att är viktigt att ta hand om 
sin hälsa b.la. (Utbildningsdepartementet, 2006). Vi vill gärna lyfta fram friskfaktorn 
eftersom att det finns studier av Dahlgen & Szczepanski (2004) som refererar till 
Söderström & Blennow som påvisar att barn som är utomhus regelbundet är sjuka i 
mindre utsträckning är barn som inte vistas utomhus lika mycket. Den motoriska 
delen som utomhuspedagogiken bidrar med är viktig för barnen då det har ett 
samband med hälsa, motivation och koncentration och det intellektuella, detta 
skriver Dahlgren & Szczepanski (2004) som refererar till Grahn. Flera av 
förskollärarna nämnde även det motoriska och rörelseaspekten som fördel med 
utomhuspedagogiken. Vi vill även belysa de sociala aspekterna eftersom att det 
gynnar alla barns att vara utomhus, när det gäller att ta ansvar, lösa konflikter, 
samarbeta med andra barn och lösa problem i gruppen. Vi tror att 
utomhuspedagogiken kan ha en stor fördel när det gäller gruppsammanhållning. I 
vår undersökning har det framkommit att relationen och kommunikationen barn-
förskollärare emellan stärks, men vi tror även att det kan vara minst lika betydelsefull 
barn-barn emellan. Detta står även skrivet i läroplanen, Lpfö98 att barnen ska få öva 
sin sociala kompetens (Utbildningsdepartementet, 2006).

En annan viktigt faktor är de kunskaper man vinner genom utomhuspedagogiken. Vi 
tycker att det är viktigt att man inte bara undervisar inomhus som det kan ha sett ut 
på vissa håll rent traditionellt utan att man tänker på vilka möjligheter man kan få 
ifall man flyttar ut undervisningen i verkligheten. Vi tror att man kan få mer 
kvalitativa kunskaper genom att t.ex. undervisa om myrstacken i dess rätta kontext 
istället för att hålla sig inom rummets fyra väggar. Utomhuspedagogiken ger barnen 
autentisk lärande, förstahandsupplevelser, helhetslärande och att barnen får uppleva 
med alla sinnen och detta tror vi kan leda till att kunskaperna behålls i minnet på ett 
bättre sätt. Det är även viktigt att ta sig tid till reflektion efter att man upplevt något 
utomhus så att detta ska bli till ett lärande. På grund av dessa hälsoaspekter och de 
kunskaper man kan vinna genom utomhuspedagogiken anser vi att det är viktigt att 
förskollärarna arbetar mycket med barn i utomhusmiljö. Vår förhoppning är att man 
i närmsta framtiden börjar arbeta mer med utomhuspedagogik. De förskolor vi 
besökt verkar arbeta mycket med utomhuspedagogik, men vi vet ju inte hur det ser ut 
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i övrigt. Vi tycker att det vore bra att införa mer utomhuspedagogik lärarutbildningen 
för att gynna barnens utveckling.

5.3 Metoddiskussion
När det gäller val av metod ansåg vi det passande vid denna typ av undersökning då 
vi ville få fram hur förskolorna resonerar om utomhuspedagogiken som ett arbetssätt. 
Det krävs färdigheter för att genomföra intervjuerna på bästa sätt och emellanåt 
kände vi att vi hade behövt mer övning i detta. Vissa förskollärare gav oss mer 
utvecklande svar, medan andra av dem gav oss kortare svar som vi sedan bad dem 
utveckla. Men det var i dessa fall lite svårare pga. att man i stunden var tvungen att 
ställa följdfrågor och de fick inte på något vis vara ledande. Något vi hade kunnat 
gjort annorlunda är att vi hade önskat att få med nio olika förskolor med en 
förskollärare från respektive förskola istället för tre förskolor med tre förskollärare 
från vardera förskola. Anledningen till att vi valde som vi gjorde var att det var svårt 
att få intervjupersoner att ställa upp. Det hade även varit intressant ifall det hade 
varit lika många män som kvinnor som deltagit i vår undersökning. I vår 
undersökning var det bara kvinnor som deltog och detta val var slumpmässigt, men 
det kan även bero på att det är många kvinnor inom det yrket som det ser ut i dagens 
samhälle. Det största hindret som förskollärarna framhöll när det gäller 
utomhuspedagogiken var i vår undersökning vädret. Vi tror att detta kan bero på att 
vi genomförde denna intervju under vintertid och vi tror att resultaten möjligen hade 
sett lite annorlunda ut ifall vi genomfört studien under en annan del av året. 

Detta kan absolut ha påverkat vårt resultat och att de medverkande på så vis såg fler 
hinder med att arbeta med utomhuspedagogik. 

5.4 Nya forskningsfrågor
Det hade varit intressant att göra denna undersökning även genom att intervjua 
grundskollärare. Anledningen till att vi tycker det är att vi tror att resultaten möjligen 
hade sett lite annorlunda ut, därför att förskolan har en stark tradition av att vistas 
utomhus. Det hade även varit intressant att göra denna undersökning genom ett 
elevperspektiv när det gäller utomhuspedagogik. Man hade även kunnat utgå från ett 
genusperspektiv när man gjorde denna undersökning.

5.5 Pedagogisk relevans
Vi anser att utomhuspedagogiken har en stor relevans i dagens förskola då förskolan 
har en stark tradition av att vist as utomhus. Det finns många fördelar med att 
bedriva utomhuspedagogik och vi anser att allt i läroplanen kan uppnås genom att 
bedriva utomhuspedagogik på ett medvetet sätt. Detta arbete har medfört att vi fått 
en större inblick i utomhuspedagogik samt insett vikten av att bedriva det på ett 
medvetet och ett utvecklande sätt. Vi anser att det är viktigt att förskollärare har 
dessa kunskaper.
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Bilagor

Bilaga 1

Hej!

Vi är två lärarstudenter som läser sista terminen vid Mälardalens högskola. Just nu 
arbetar vi med vårt examensarbete på grundnivå. Vi har tänkt undersöka hur 
förskollärare resonerar om utomhuspedagogiken som ett arbetssätt. För att kunna 
genomföra detta skulle vi vilja intervjua verksamma förskollärare i er förskola.

Det material som vi kommer att samla in genom intervjuerna kommer att 
anonymiseras och respondenterna har rätt att dra sig ur undersökningen när det vill. 
Om detta sker kommer materialet att borttas ur uppsatsen.

Allt material kan komma att granskas av andra forskare för icke kommersiellt bruk. 
Vi skulle bli tacksamma ifall ni kunde sända vidare detta brev till förskollärare som 
eventuellt kan vara intresserade av att bli intervjuade.

Mvh

Johanna Persson och Charlotte Wigh
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Bilaga 2

Intervjufrågor till förskollärare

Kön?
Ålder?
Utbildning?
Antal verksamma år inom barnomsorgen?
Åldersgrupp du arbetar med?

Allmänna frågor:

• Vad innebär utomhuspedagogik för dig?
• Arbetar du med utomhuspedagogik i förskolan?

Nej-svar:

• Om nej, varför inte?
• Skulle du vilja arbeta med utomhuspedagogik?
• Vad anser du att det finns för möjligheter till att bedriva utomhuspedagogik?
• Finns det några hinder?
• Har du gått någon form av utbildning i utomhuspedagogik?
• Vad tror du att utomhuspedagogikens fördelar kan vara?
• Finns det något annat i läroplanen som utomhuspedagogiken kan möjliggöra?
• Vad tror du att utomhuspedagogikens nackdelar kan vara?
• Har ni tillgång till någon närmiljö där du skulle kunna vistas med barnen?
• Anser du att denna förskola har tillräckliga resurser för att möjliggöra arbete 

med utomhuspedagogik?

Ja-svar:

• Om ja, arbetar du regelbundet med utomhuspedagogik? Hur ofta?
• Har du fått någon form av utbildning i utomhuspedagogik?
• Vad anser du är utomhuspedagogikens fördelar?
• Finns det något annat i läroplanen som utomhuspedagogiken kan möjliggöra?
• Vad har ni för möjligheter för att bedriva utomhuspedagogik?
• Vad anser du är utomhuspedagogikens nackdelar? 
• Finns det några hinder?
• Arbetar du temainriktat när du arbetar med utomhuspedagogik?
• Har ni tillgång till någon närmiljö där du brukar vistas med barnen?
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• Anser du att denna förskola har tillräckliga resurser för att möjliggöra arbetet 
med utomhuspedagogik?

• Tar du dig tid att reflektera tillsammans med barnen efter att ni upplevt något 
tillsammans utomhus?
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