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Syftet med vårt arbete var att ta reda på förskolepersonalens uppfattning om vad 
utomhuspedagogik är och på vilket sätt de använder sig av den i sin verksamhet. Våra 
frågeställningar var: Hur utnyttjar förskolepersonalen utomhuspedagogiken som 
arbetssätt i sin verksamhet? Vilka fördelar och nackdelar finns det med 
utomhuspedagogik på förskolan? Vad är utomhuspedagogik? För att få svar på 
dessa frågor har vi intervjuat åtta förskolepersonal på fyra olika förskolor. Resultat 
visar att alla förskolepersonal använder sig av utomhuspedagogik i sin verksamhet 
och genom att använda sig av den pedagogiken lättare fångar barnens intressen. 
Resultatet visar att många av de anställda tycker att genom att använda sig av 
utomhuspedagogik skapar de ett lustfyllt lärande hos barnen. 
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1. Inledning 
Vi har lärt oss att barn lär sig hela tiden. Därför har pedagogen en mycket viktig roll 
genom att få barnen att utveckla verktyg som får dem att öppna alla sina sinnen och 
att kunna använda dem. Förskolepersonalen uppmuntrar barnen att utforska olika 
ljud och känna på saker samt smaka och lukta, detta ger barnen en positiv upplevelse. 
Genom att lära både inomhus och utomhus, skapar vi ett samspel mellan olika 
platser. Barnen lär sig att forska och upptäcka naturen, sina sinnen och sig själva 
samt omvärlden. När naturen ger dem utmaningar så utvecklas/påverkas deras 
motorik och utomhusverksamheten lyfts också fram i läroplanen:  
 

Barnen skall kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten 
skall ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och 
lärande såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek 
och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö (Lpfö 98, s. 7) 

 
Den faktor som påverkar detta har med hur pass mycket de rör på sig att göra. 
Barnen får energi från luften och solen. Vi är av den uppfattningen att barn hör ihop 
med naturen. Genom att vara i naturen tillåts barnen att röra på sig, lära sig 
samarbeta och får en upptäckarglädje på ett naturligt sätt. Många barn har spring i 
benen och därför är det viktigt att barnen får möjlighet till variation av miljö.   Är 
barnen i vårt samhälle mer stillasittande idag än förr i tiden på grund av massmedia 
och den nya teknologin? Påverkar detta barnens utomhusvistelse? En av förskolornas 
uppdrag är att barnen ska få ha aktiviteter utomhus, vi undrar om det finns en tanke 
bakom de utomhusaktiviteter som sker på förskolan? Genom att vara ute och ha olika 
aktiviteter på förskolan kan förskolan bli ett komplement till hemmen då barnens 
utomhusvistelse i hemmen kan vara begränsad. Därigenom kan förskolan vara ett 
komplement till hemmen genom olika aktiviteter inom detta område såsom 
läroplanen beskriver. 
 

1.1  Syfte 

Syftet med vårt arbete är att ta reda på förskolepersonals uppfattning om vad 
utomhuspedagogik är och på vilket sätt de använder sig av den i sin verksamhet. 

 

 1.2  Frågeställningar 

• Vad är utomhuspedagogik för förskolepersonalen? 
 

• På vilket sätt använder förskolepersonalen utomhuspedagogiken i sin 
verksamhet? 
 

• Vilken roll tar förskolepersonalen i utomhusverksamheten? 
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2. Tidigare forskning 
 

 2.1 Vad är utomhuspedagogik 

Utomhuspedagogiken utgår från de saker som baseras på vår erfarenhet och 
handlingar som ser till att skapa många möjligheter till bildning i kontakt med 
naturen, vår kultur och vårt samhälle. Ett av utomhuspedagogikens centrala mål 
handlar om att lära våra barn att var varsamma mot vår natur, kultur och miljön vi 
lever i (Dahlgren & Szczecpanski, 1997). 

Enligt Berg (2009) handlar utomhuspedagogik om att komplettera aktiviteter som 
sker inomhus med utomhuspedagogiska övningar, för att kunna uppnå de 
strävansmål som har satts upp. Utomhuspedagogiska övningar innebär att lärande 
rummet flyttas ut och barnen får lära om samhället, natur och kultur. Barnen får göra 
en växling mellan att göra upplevelser med sina sinnen utomhus och inomhus. Berg 
säger vidare att det är viktigt att lyfta fram att platsen för lärandet är viktigt.  

Enligt läroplanen för förskolan finns det många anledningar till att använda sig av 
utomhuspedagogik i undervisningen (Berg, 2009). I Lpfö 98 (Utbildnings-
departementet, 2006) står det att förskolan ska se till att barnen får utrymme för sin 
kreativitet, göra egna planer och också får fritt spelrum för fantasin, både inomhus 
och utomhus. När verksamheten på förskolan sker utomhus, bör barnen ha möjlighet 
att leka och göra andra aktiviteter, både i planerad miljö och i skog. Berg (2009) 
skriver att miljön på förskolan ska vara en trygg plats för barnen, men den ska 
samtidigt utmana barnen och locka dem till lek och andra aktiviteter.  Han menar 
vidare att det även står i läroplanen för förskolan att förskolan ska ta upp miljö- och 
naturvårdsfrågor med barnen. Det är viktigt att förskolan lär ut till barnen att förstå 
vilken del barnen har i naturens kretslopp, och att sträva efter att lära barnen om 
våra växter och djur (a.a).  

Utomhuspedagogik handlar även om ett förhållningssätt till lärande genom om att 
växla mellan att låta barnen uppleva och reflektera över situationer som bygger på 
egna erfarenheter (Dahlgren, 2007 enl. Szczepanski, 2008). Utomhuspedagogik är 
också ett sätt att forska och arbeta tvärvetenskapligt. Detta i sin tur innebär att 
barnens lärande rum flyttas ut och de får ta del av fakta om vårt samhälle, vår natur, 
kultur och landskap. Vikten av att växla mellan en sinnlig upplevelse och att få fakta 
av förskolepersonalen till exempel genom att titta i och läsa ur böcker tillsammans 
med barnen. Det är även viktigt att påpeka att platsen för barnens lärande är av stor 
betydelse. Genom att ha aktiviteter i naturen tillåts barnen få en koppling mellan 
fakta och förståelse som de inte lika lätt hade utvecklat om de varit inomhus. (a.a) 

 
 

2.2  Vilken roll har miljön för barns lärande 

 

Läroplanen om lärande 

I Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 2006/2010) står det att ett livslångt lärande är 
grundläggande för förskolans uppdrag. Där alla barn som deltar ska tycka att 
verksamheten är rolig, trygg och lärorik. Barnen ska också erbjudas en god 
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pedagogisk verksamhet där helheten bildas genom omsorg, fostran och lärandet. Ett 
av förskolans mål är att främja lärande i arbetslaget och för det så krävs det en aktiv 
diskussion om innebörden i begreppen kunskap och lärande. Begreppet kunskap är 
inte entydigt. I Lpfö98 står det att det finns olika former av uttryck för kunskap 
såsom förståelse, fakta, färdighet och förtrogenhet, dessa uttryck förutsätter och 
samspelar med varandra (a.a).  Fakta i form av viktig information som hjälper oss att 
förstå hur något förhåller sig på dels ena eller andra sättet. Förståelse genom att 
förstå innebörden hos en företeelse och att uppfatta meningen med det. När vi vet 
hur något ska göras och när vi kan utföra det, då har färdigheten blivit en kunskap. 
När man pratar om kunskapens tysta dimension som är förenad med sinnliga 
upplevelser, då prata man om förtrogenhet som förklaras med att vi ser, känner, 
luktar eller förnimmer när något ska avbrytas eller påbörjas och är på gång. Dessa 
fyra kunskapsformer kompletterar varandra och utgör varandras förutsättningar. 
Därför har det stor betydelse att det råder jämvikt mellan fakta, färdighet, förståelse 
och förtrogenhet (Skolverket, 1992). 

 

Tidigare forskning om förskolemiljöernas betydelse för barns lärande 

Gedin (1996) påpekar att den pedagogiska miljön påverkas av personalens 
pedagogiska filosofi. På olika förskolor kan miljön variera beroende på vilka 
pedagogiska idéer man har utgått ifrån. Inom inriktningen Reggio Emilia beskrivs till 
exempel miljön som föränderlig och aktiv. Det som är gemensamt i alla pedagogiska 
filosofier är att miljön antas ha stor betydelse för barnens utveckling och detta gäller 
både i positiv- och negativ bemärkelse. Den miljö som barnen befinner sig i påverkar 
deras sinnen, fantasi och utveckling. Inom Reggio Emiliainriktningen beskrivs miljön 
ibland som ”den tredje pedagogen” vid sidan av läraren och barnet. På en förskola så 
kan förskolepersonalen dela upp miljön i två delar, en inomhusmiljö och en 
utomhusmiljö. (a.a.).  

Barnens utemiljö består av den egna lekgården och naturmiljöer utanför förskolan. 
Mårtensson (2004; enl. Björklid 2005) menar att barns utomhuslekar handlar om 
fysisk rörelse som kräver stora ytor men även i hög grad att barnen har sinnlig 
kontakt med omgivningen som då kräver ett intressant innehåll. De förskolegårdar 
som ligger i vanliga bostadskvarter är ofta väldigt små och barnen måste samsas med 
de boende, vilket påverkar barnens rörelsefrihet som gör att de blir mer passiva 
under sin utevistelse. Enligt Skantze (1995) kan barnen få minskad inspiration om de 
inte får pröva olika aktiviteter både inomhus och utomhus. Andra behov som barnen 
har är att få utforska och upptäcka, det behöver de göra i olika miljöer, där de kan 
uppleva och skapa mening med det de lär sig. När förskolorna måste minska sin 
personaltäthet så blir barnen mer och mer hänvisade till sin förskolegård och kring 
liggande grannskap. Utomhuspedagogiken påverkas av vilka möjligheter till lek och 
rekreation under säkra och utvecklande former som barnen kan erbjudas. 
Barnsäkerhetsdelegationen (SOU 2003; 127) har uppmärksammat att genom 
personalminskningar så begränsar man möjligheterna att låta barnen besöka parker 
och andra grönområden samtidigt som den egna förskolegården inte utvecklas så att 
barnen kan erbjudas dess kvaliteter.  
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2.3 Förskolepedagogernas roll i utomhuspedagogiken 

  

Vygotskijs sociokulturella teori 

Vygotskij (1995) utvecklade den sociokulturella teorin då han menade att människan 
utvecklas i samspel med och beroende av samhället och omgivningen. Vygotskijs 
teori handlar om att människan tolkar sin omgivning genom att använda till exempel 
sitt språk och visar förståelse för sin omgivning genom detta. Vygotskij beskrev tre 
olika teoretiska synsätt som har med förhållandet mellan lärande och utveckling att 
göra. Det första synsättet är att barnets utveckling är självständigt från själva lärandet 
och att lärandet därför släpar efter barnets utveckling. Det andra synsättet som 
Vygotskij redogör för att lärandet och utveckling är samma sak. Hans tredje synsätt 
är att det är en kombination av de bägge tidigare synsätten. Han menade att 
utvecklingen baseras på barnets mognad och lärande och de processerna har lika stor 
inverkan på varandra. Vidare tyckte Vygotskij att det var nödvändigt att skilja de 
olika utvecklingsnivåerna åt. Han ansåg att barnet lättare kan fortsätta utvecklas till 
den potentiella nivå den har genom att få stöd och samarbeta med till exempel en 
vuxen/barn som har mer erfarenheter. Denna zon mellan det som barnet redan kan 
och det som barnet kan lära sig med stöd av andra benämnde han som den 
potentiella utvecklingszonen (a.a). 

Genom att använda sig av utomhuspedagogik i förskolan får pedagogen ett redskap 
att använda för att uppnå de mål som finns i läroplanen (Dahlgren & Szczepanski, 
1997).  Författarna anser genom att använda sig av utomhuspedagogik har 
förskolepersonalen en möjlighet att bli mer kreativa i sitt sätta att lära ut på 
förskolan. Förskolepersonalen utmanas till att hitta lärmiljöer som ger barnen 
möjlighet att skapa och vara kreativa och alla kan får vara med oavsett deras 
kunskaper eller färdigheter. Molander, Strandberg, Kellander, Lättman-Masch, 
Wejdmar och Bucht (2010) tycker att det är viktigt att ha en planering i bakfickan för 
utomhusverksamheten, men det inte är vikigt att följa den för ofta så dyker det upp 
något som barnen tycker är intressant som de vill utforska eller leka med. När barnen 
håller på och utforskar så är det viktigt att vuxna deltar som medforskare och visar 
sitt intresse för deras frågeställningar för det är inte viktigt att vuxna vet svaren. Alla 
får kunskap genom egen erfarenhet och interagerande med omvärlden. För att 
barnen ska få ordning på verkligheter så ställer de frågor som oftast har med att göra 
jämförelse mellan tidigare erfarenheter mot nya som de kommer i kontakt med.  

Sandberg (2003) anser att vuxna och förskollärare har en viktig roll i att hjälpa 
barnen så de kommer framåt i sin utveckling, genom att förse dem med rätt verktyg. 
En förskollärare som ska hjälpa ett barn att nå en högre nivå måste kunna se barnets 
begränsningar men även förstå barnets potential. Molander et al (2010) anser att 
utomhuspedagogik praktiserar man naturligtvis ute och det innebär att träna alla 
sina sinnen och att man använder hela kroppen. Det grundläggande är att ska leda till 
upptäckter, förståelse och insikt genom upplevelser i verkligheter (a.a.). Som lärare är 
det viktigt att ha vissa kunskaper för att kunna genomföra en god 
utomhuspedagogisk verksamhet. Det finns enligt Szczepanski, (2007) fyra frågor som 
hjälper förskolepersonalen att planera verksamheten utomhus. Pedagogen tar reda 
på var lärandet sker och vad platsen betyder för lärandet, även vad vi kan göra 
utomhus som vi redan gör inomhus. Vidare är det frågor som handlar om hur vi kan 
tillämpa de olika ämnena och temana i utomhusmiljön och hur vi kan använda oss av 
de fyra årstiderna i planeringen och hur vi kan tillgodo se läroplanens fyra f: fakta, 
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färdighet, förtrogenhet och förståelse. Till sist kommer frågan när undervisningen 
ska ske utomhus och när vi istället ska vara inomhus. Vidare säger Szczepanski 
(2007) att förskolepersonalen ska ge barnen kunskap om hur naturen ska behandlas 
för att må bra och uppmuntra till en förändrad livsstil. Detta innebär att vi har ett 
levnadssätt som är vänligt mot vår natur. Det är vidare viktigt att som pedagog, att 
skapa en förståelse hos barnen att vi människor är en del av naturens kretslopp. 
Enligt författaren så krävs det vissa kunskaper av en pedagog som ska undervisa barn 
utomhus vad gäller vår delaktighet i naturen. Det krävs goda kunskaper om växt- och 
djursystem, årstidernas växlingar och kunskaper om människans tidigare kulturer. 
Vidare säger författaren att förskolepersonalen även måste ha förmåga att kunna 
tolka och kommunicera med barnen i olika landskap och även att kunna hantera 
elev/barngrupper i olika rådande väderförhållanden (a.a). Samspelet är även viktigt 
för barns lärande då Cold och Kirkeby (2002, 2003; enl. Sandberg, 2008) anser att 
förutsättningar för lärandet skapas av samspel mellan vuxna och barn samt med 
mellan varandra.  Johansson och Pramling Samuelsson (2006) menar att läraren i 
sin roll i möten med barn i leken kan urskilja och stödja lärande processer och de kan 
också i leken se hur den formar sig och hur lekfullheten bidrar till lärandet. 
Knutsdotter Olofsson (2008) fann genom sin studie av barns lek att den vuxnes roll 
är väldigt betydelsefull för barnen. Hon menar vidare att allt som den vuxne gör 
spontant med barnen har betydelse, som till exempel att provsmaka deras mat, pussa 
nallen god natt och spela olika roller i deras lekar. Vidare säger författaren att som 
vuxen tror vi att vi inte ska lägga oss i barnens lek, men det ska vi. Inte genom att 
vara barn utan som vuxen som kan ge barnet tillgång till material och ge leken 
utrymme. En vuxen person med leklust ger barnen en bra stimulans i leken. På 
förskolorna släpper förskolepersonalen ofta barnens lek och tror att det är bäst om de 
får leka ifred, men så är inte alltid fallet (a.a).  
 
Mårtensson (2005) anser att det är skillnad på utevistelsen i förskolor som ligger på 
landsbygd och i förort. Hon studerade två förskolor varav den ena var belägen på 
landsbygden och den andra i förorten. Resultatet visar att personalen på båda 
förskolorna som hon studerat, inte tog någon aktiv roll bland barnen då de mest 
uppehåll sig på en viss del av förskolans gård. Vidare fann hon att på landsbygdens 
förskola var det tydligare regler vid utflykter och dylikt än vad det var vid förskolan i 
förorten. Detta skapade en bättre ordning för barnen som alltid visste vad som 
väntade dem vid utflykter. Personalen på förskolan på landsbygden visade sina barn 
att de var intresserade av dem och deras intressen. Barnen på landsbygdens förskola 
gavs barnen fritt spel rum och fick ta mer egna initiativ och även lösa konflikter och 
andra svårigheter mer själva, de visade sig inte ha lika stort behov av vuxenstöd i 
sådana situationer. Hon upplevde det som att barnen på de två förskolorna 
uppfattade regler för vad de fick och inte fick göra på olika sätt. De barn på 
landsbygdens förskola såg lättare vad de fick och inte fick medan barnen på förortens 
förskola inte hade lika lätt att se förbud. Mårtensson menar att detta kan bero på att 
förortsförskolan hade en mer förlåtande och tillåtande attityd till barnens lek ute. Det 
i sin tur kan ha med att göra deras syn på barnuppfostran. Vidare menar hon att 
medelklassen betraktar omvärlden runt dem som en plats för ”underbara upptäckter” 
där barnen kan få utforska med alla sina sinnen och att en förskola belägen vid förort 
till Stockholm i högre grad betraktas som influerad av medelklassen än en förskola 
som ligger på landsbygden, men det är svårt att dra sådana slutsatser då urvalet är 
begränsat (a.a). 
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2.4 Utomhuspedagogikens betydelse barns lärande och utveckling 

 

2.4.1Positiva fördelar på barnen 

Enligt Lättman-Masch och Wejdmark (2007) finns det många anledningar till att gå 
ut. Det är för det första genom att vara utomhus ökar barnens möjligheter till att 
uppleva med alla sina sinnen och genom att de kan diskutera och samarbeta på ett 
naturligt vis. Enligt Drougge (1999) får barn som tidigt får leka ute i skogen lättare att 
utveckla sin lek efter sina egna behov, det är genom leken som barnen får sin 
verklighet bekräftad. Dahlgren och Szczepanski (1997) anser att genom att skapa 
utomhuspedagogiska lärandemiljöer ger det en annan kvalitet på lärandet, som inte 
går att uppnå om lärandet sker inomhus. De säger vidare att enligt nyare 
forskningsrön så visar det att utomhusvistelse i större grad ökar barnens utveckling 
och hälsa. Även Berg (2009) ser fördelar med att komma ut och vara i skog och mark. 
Han har bland annat sett att barn blir friskare, mindre stressade och får ett bättre 
minne. Barn som får vara ute mycket har bättre hälsa, på grund av den friska luften, 
då barnen behöver inte trängas inomhus och smittospridningen minskar. Det i sin tur 
innebär att barnen får ett bättre immunförsvar. Han säger att barnen får en allsidig 
träning av alla kroppens muskler genom att leka i skogens terräng. Detta i sin tur 
motverkar övervikt hos barnen och ökar barnens förmåga att sitta still (a.a). Drougge 
anser att genom att vara ute i naturen mycket stärks musklerna och smidigheten 
ökar. Författaren säger vidare att en gymnastiksal aldrig kan ersätta naturen för att 
låta barnen träna upp sin motorik (a.a). 

 

2.4.2 Att använda sin kropp och sina sinnen 

Szczepanski (2008) skriver att Dewey redan på sin tid hade tankar om vikten av att 
lära sig genom att göra. Vidare menar han att Dewey lyfte fram att kunskapsbegrepp 
som är knutna till vår verklighet och kroppen. Han såg att barns kroppar borde  
sättas i rörelse då det utvecklar deras intellektuella förmågor.            

Dahlgren och Szczepanski (1997) skriver också att det är viktigt för barnen att möta 
sin omgivning och ta reda på hur den fungerar och det gör barnen genom att använda 
sina sinnen. De ser, luktar, smakar, känner på omgivningen. Genom att använda sig 
av olika aktiviteter på förskolan som göra att barnen får använda sina sinnen, skapar 
en bättre förutsättning för barnen att minnas. Genom att vara i skogen får barnen 
olika variationer av saker att se, de kan lukta på saker, känna på saker och upptäcka 
olika former. Dahlgren och Szczepanski menar att genom att låta barnen använda 
kroppen och sina sinnen så lagrar barnen lättare fakta i minnet. Genom att använda 
sig av det material som finns runt dem blir leken inspirerad (Drougge, 1999). Vidare 
skriver Drougge att under den tiden hon arbetat på förskolor så har det skett fler 
olyckor vid gungor och klätterställningar än när barnen fått leka i naturen. Till 
exempel så vet oftast barnen själva hur högt upp i ett träd de kan klättra och det är 
upp till varje barn att få avgöra vad de själva klarar av. Om barnet kan klättra upp på 
en sten så kan det oftast ta sig ned själv. Genom att låta barnen leka i naturen får 
barnen utveckla sin fantasi och lära sig sina egna begränsningar. Det är viktigt att 
barn får möjlighet att lära sig hur de undviker de faror som kan existera i deras 
omgivning. Det sker en minskning av olyckor om barnen får lära sig att själva 
undvika faror. De barn som inte får lära sig att hantera risker kan lättare komma att 
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råka ut för olyckor. Det är oftast lättare att vara ensam ledare med många barn i 
skogen än att vara ensam ledare inomhus (a.a). 

Szczepanski (2009) skriver i sin avhandling att lärarna i undersökningen pekar på 
vikten av samspelet mellan verksamheten som bedrivs utomhus och verksamheten 
som bedrivs inomhus. Flera av lärarna har betonat vikten av att lära med kroppen 
och några av lärarna har gjort en koppling till att barnen lättare använder sin 
tankeförmåga om de får använda sin kropp. Flera lärare understryker betydelsen av 
att låta barnen använda sina kroppar och även praktiska övningar som är baserade på 
olika sorters texter. Rim och ramsor och olika sånger. Det som utmärker ett 
arbetssätt som detta är att låta barnen arbeta och lära med hela kroppen. En av 
lärarna säger att genom att vara ute lär barn på ett helt annat sätt då de får möjlighet 
att använda både grov- och finmotorik. Genom att vara utomhus får alla barn en 
större möjlighet att hitta sitt sätt att lära in på och genom detta kan barnens 
självförtroende öka. Barnen får en ökad tilltro till att påverka sin egen framtid genom 
att få vara delaktiga och påverka den. Genom att vara i naturen och låta barnen leka 
och ha annan fysisk aktivitet blir dessa inslag en naturlig del i deras vardag (a.a) 
Enligt Leicht Madsen (1999)  får barnen genom att uppleva naturvetenskapliga 
fenomen, enklast en förståelse för livsvillkoren på jorden som de inte skulle fått 
annars. Genom att låta barnen vara ute får de en känsla för naturen som de inte kan 
få genom att endast få det berättat för sig. (Leicht Madsen, 1999). 

 

2.4.3 Lek och fantasi 

Drougge (1999) påtalar att barn behöver tid för reflektion och tid för lek. Det är 
viktigt att barnen får tid för fri lek. Från lek till samling och från samling till en 
lärarstyrd aktivitet till exempel. Barnen behöver tid för lek som inte avbryts. Genom 
att låta barnen leka ute i skogen så kan barnen får leka fritt längre tid, för det finns 
inget som behöver plockas undan. När barnen får leka längre stunder åt gången ges 
också barnen chans att öva sin koncentration längre. Barnen bearbetar sina intryck 
genom sin lek och därför är det nödvändigt med längre lekpass (a.a). I lärarens roll 
och möte med barnen handlar det om att urskilja och stödja lärandeprocesser i leken 
men också att utkristallisera om och hur lekfullheten bidrar till lärandet (Johansson 
& Pramling Samuelsson, 2006). Szczepanski (2008) skriver i en artikel att i vårt 
samhälle blir vi mer och mer stillasittande och att vi på förskolor och skolor behöver 
fler olika arbetsformer med lek och rörelser. Vidare pekar Szczepanski (2008) på 
vetenskapliga samband mellan våra fysiska aktiviteter och vår hälsa. Genom att 
använda sig att utomhusmiljön där barnen får använda kroppen samt leka och 
undersöka ger barnen en möjlighet att prova andra aktiviteter som inte passar 
inomhus. Drougge (1999) säger att naturen stimulerar barnens inlevelseförmåga och 
fantasi mer än vad iordningställda lekplatser gör. Genom sin oregelbundenhet gör 
naturen att barnen utvecklar och stimulerar både fantasi, inlevelseförmåga, 
koncentrationsförmåga, motorik och kreativitet. (a.a).   

Szczepanski (2007) menar att barn som får vara utomhus och leka och röra på sig är 
friskare, kan variera sin lek mer och får en ökad koncentrationsförmåga. Vidare säger 
han att de förskolor som har gårdar med större tillgång till skog ger barnen större 
stimulans och lust att vara ute längre tider (a.a). 

I en undersökning som gjorts där barn i olika åldersgrupper fått vara med, ställdes 
frågan var de helst skulle vilja vara och hur deras drömställe ser ut. I undersökningen 
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kom det fram att barnen som lever i vårt samhälle idag helst vill ha lugn och vara 
ensamma (Leicht Madsen, 1999). Vidare säger Leicht och Madsen (1999) att om 
barnen måste vara tillsammans med någon så vill de vara med sina mor- eller 
farföräldrarna och om de får välj, vill de i andra hand vara med ett husdjur. De större 
barnen som tillfrågades ville gärna vara ute i naturen och bygga kojor. Detta är saker 
som barnen önskar då de lever i ett samhälle som präglas av stress och jäkt. Barnen 
vill gärna ha vuxna med under skogsaktiviteter om förskolepersonalen är med och 
visar en nyfikenhet, har fantasi, är kreativa och har lite humor så blir den vuxne en 
slags förmedlare av lugnet och barnet får tillfredställelse i naturen, utan att vara 
styrda av vuxna (a.a).   

Berg (2009) skriver att barn som för en dialog med andra barn och förskolepersonal 
ute i skog och natur får en god språkutveckling. Genom att vistas i naturen ökar barns 
begreppsförråd. Hon även att naturen underlättar barns förståelse för begrepp som 
”större än” och ”mindre än” för att de själva får möjlighet att jämföra saker i skogen. 
Leken är en viktig del för barnen. Genom att vara ute och leka påverkas barnens 
lekbeteende avsevärt därför att barnen slipper att trängas, barnen behöver inte störa 
varandra och genom detta uppstår färre konflikter. Barns fantasi stimuleras och av 
att de får använda sig av naturmaterial, till exempel kottar och pinnar (a.a).  

Molander et. al (2010) anser att barnen håller ständigt på att utveckla sig, därför har 
de många olika behov. Alla barn har behov av att bli sedda och bekräftade, detta är 
minst lika viktigt som det fysiska behovet. De tycker att det är viktigt för barnen att 
de får känslan ”jag kan” och den känslan skapas genom att barnen får 
uppmärksamhet och uppmuntras, denna känsla är viktig för att de ska kunna gå 
vidare i livet. En rättighet som alla barn har är att få hjälp på den nivå de befinner sig. 
När det gäller lek, både vuxenstyrd och fri, så tränar barnen sig ständigt i olika 
färdigheter, till exempel motorik och språk, samtidigt som de lägger grunden för 
fungerande relationer med andra. Att vara ute med gott om plats, gör att man kan 
tillgodose barnens olika behov.  Behov både av lugn och ro och fysisk aktivitet. När 
man är ute så kan alla barn göra det de känner för och har behov av, för att det finns 
plats och att man därför inte stör varandra. Det är viktigt att utevistelsen blir positiv 
för alla barn. Om man ska nå detta så måste man uppfylla basbehoven av mat , värme 
och trygghet. Författarna ger råd när man tänker vara ute med barn. Bland annat kan 
vara att barnen får vistas på samma plats för att de ska känna sig trygga. Begränsar 
man ytan med hjälp av någon naturlig avgränsning så ökar tryggheten. Då känner 
barnen sig fria eftersom det blir det lättare för barnen att röra sig fritt inom området. 
Vädret kan vara varierande så det gäller att man klär sig efter vädret. Även om det 
regnar eller snöar så kan man med enkla medel bygga vindskydd där till exempel hela 
gruppen kan sitta och äta sin matsäck (a.a.). 

Szczepanski (2008) undrar avslutningsvis om vi verkligen ska fortsätta att utbilda 
stillasittande generationer som inte får någon kontakt med natur- kultur och 
samhälle. Genom att använda kroppen får vi även tankarna att ta fart, och vi måste 
inse vikten av att använda oss av vår närmiljö i lärandet och även att växla mellan den 
fysiska och den virtuella verkligheten (a.a)  
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3. Metod 
I detta avsnitt redovisar vi för hur vi har genomfört vår studie och vilka 
datainsamlings- och analysmetoder vi använt oss av. 

 

3.1 Metodval 

Kvalitativ undersökning 

Vi har genomfört en kvalitativ undersökning där vi har samlat in data genom åtta 
intervjuer. Intervjuerna genomfördes enskilt. Alla respondenterna fick frågorna 
innan intervjuerna. Enligt Denscombe (2009) är kvalitativa data det talade eller 
skrivna ordet. I en kvalitativ undersökningsmetod använder forskare sig ofta av 
metoder som intervjuer och dokumentanalys. Enligt Backman (1998) så utgår ett 
kvalitativt perspektiv från intresset av hur individen formar, tolkar och strukturerar 
sin verklighet. Intervjuer är enligt Denscombe (2009) ett bra metodval om forskaren 
vill ta del av en persons åsikter angående ett fenomen. Vi har därför valt att använda 
oss av intervjuer i vår studie. Enligt Stukát (2005) är den vanligaste intervjun en 
dialog mellan en intervjuare och en intervjuad och så var också fallet i vår studie. 
Stukat menar vidare att det finns olika former av intervjuer, bland annat 
ostrukturerad och strukturerad. Det finns ingen intervjuguide under en ostrukturerad 
intervju. Under en strukturerad form av intervju använder intervjuaren sig av ett 
förbestämt schema med förbestämda frågor och ordningsföljd (a.a). Vi använde oss 
av en strukturerad intervjuform under vår studie då vi ville hålla oss till de frågor som 
vi i förväg formulerat, av den anledningen att vi var två som gjorde intervjuerna vid 
olika tillfällen och på olika platser. Om vi valt att göra ostrukturerade intervjuer tror 
vi att det hade blivit svårt att tolka resultatet då vi inte gjorde intervjuerna ihop.  

 

3.2  Urval 

Urvalet i denna studie består av åtta kvinnor som är anställda inom förskolan. 
Deltagarna är mellan 30 och 58 år gamla. De deltagare som ingår i vår studie är 
personer som vi tidigare kommit i kontakt med under vår utbildning. Deltagarna är 
anställda inom samma kommun men alla är inte anställda på samma förskola. Vi 
valde att studera anställda på olika förskolor för att vi ville se på vilkets sätt deras 
användning av utomhuspedagogiken varierar mellan de olika förskolorna.  
 

3.3 Genomförande 

Vi kontaktade respondenterna först. Sedan fick de var sitt missivbrev Efter att 
respondenterna godkänt sin medverkan i intervjuerna bestämde vi gemensamt en 
tidpunkt för intervjuerna. Intervjuerna med respondenterna genomfördes på 
respektive arbetsplats. Varje intervju tog ca 30 – 45 minutera att genomföra. 
Intervjuerna spelades in och transkriberades, sedan gjordes en sammanställning av 
intervjuerna.  Innan intervjuerna spelades in fick vi godkännande av de personer som 
skulle intervjuas. Stukát (2005) menar att det är viktigt att genomföra intervjuerna 
på en lugn och avskild plats, detta försökte vi tänka på genom att välja en plats som 
var avskild så mycket så möjligt. Vi upplever att vi fick sitta i lugn och ro under de 
flesta intervjuerna. Enstaka störningsmoment uppstod då det är svårt att hitta en 
plats att sitta i lugn och ro på när man befinner sig på en förskola. De åtta anställda 
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som valde att delta fick ett missivbrev (se. bilaga 2) som innehöll information om 
vilka vi är, vad vårt syfte med arbetet är och att de var frågor om deras tankar som vi 
ville ha svar på.  De ombads att skriftligen lämna sitt medgivande på blanketten. 
Respondenterna blev informerade om villkoren för sitt deltagande via missivbrevet 
(se bilaga 2) och fick därmed möjligheten att ge informerat samtycke. 

 

3.4 Forskningsetiska överväganden 

Respondenterna började med att ge ett informerat samtycke till intervjuerna. I 
arbetet har vi beaktat de forskningsetiska principerna formulerade av 
Vetenskapsrådet (2002). Alla uppgifter har behandlats konfidentiellt vilket innebär 
att samtliga namn, på både deltagare och förskolor, är fingerade för att ingen ska 
kunna identifieras av utomstående i resultatet. Detta insamlade materialet kommer 
vidare endast att användas i vårt examensarbete och inte i något annat syfte. Allt 
material som använts under studien kommer att efter studien avslutats att förstöras.  
Vetenskapsrådet (2002)framhåller att det är viktigt att förvara personuppgifter på en 
plats där obehöriga inte kan ta del av dem. 

4. Resultat 
Vi kommer under denna rubrik göra en sammanfattning av våra intervjuer med 
förskolepersonal på fyra olika förskolor 
 

4. 1 Förskolepersonalens syn på utomhuspedagogik 

All förskolepersonal som intervjuades ansåg att utomhuspedagogik handlar om att 
vara ute i naturen och att barnen får röra på sig. Det ska även vara ett lustfyllt lärande 
för barnen för det finns så mycket att leka med ute i naturen. Barnen ska använda 
sina sinnen och träna motorik. Förskolepersonalen ansåg vidare att det var viktigt att 
använda uterummen som redskap och att använda de material som finns i skogen.  
Anna anser att det inte är viktigast att man kommer ända ut i skogen för det finns så 
mycket som man kan upptäcka på vägen dit.  

Det kan ta långt tid till skogen ibland för att vi har så mycket på vägen att titta 
på. Man ska inte bestämma nu ska vi göra det i skogen för det kanske inte finns 
så mycket tid kvar för att bara promenad tar det sådan tid men det gör ingenting 
utan det finns så mycket vi upptäckt på vägen (Anna, barnskötare) 

Samliga deltagare ansåg även att det är viktigt att barnen får uppleva och lära sig 
respektera naturen. De anser att barnen lär sig mer när de är ute och det är även 
livskvalitet att vara ute. Alla respondenterna ansåg att det var vikigt att ta tillvara på 
tillfällen när barnen hittar något som intresserar dem och att då försöka att fånga 
detta tillfälle till eftertanke och kunskapsutveckling. De lyfte fram att man inte ska 
glömma bort att ta tillvara på de olika årstiderna till att lära barnen vad som händer i 
naturen. Viola sa under intervjun: 

Jag tycker att det är att få en känsla för naturen, att få en naturupplevelse. 
Allt som man kan göra inomhus kan man göra utomhus. (Viola, 
förskollärare) 
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4. 2 Utomhuspedagogiken i verksamheten 

Alla respondenter använde sig av skogen genom att låta barnen utforska på egen 
hand.  Även att lära ut om djur, natur och allemansrätt. En av respondenter pratar 
gärna om att man ska vara rädd om djuren och skogen. Anna pratar med barnen om 
att inte förstöra grenar på träden för då kan de dö och att vi ska vara rädda om allt 
levande. Anna säger så här: 

Inte bryta grenen eller inte döda myror för att vissa barn tycker att kul att döda 
och trampa små djur då pratar vi om att de är levande som vi, alla har liv (Anna, 
barnskötare ) 

Vid all utomhusvistelse försöker personalen att ta till sig de idéer och tankar som 
barnen har i sin lek och använder sig av detta. Naturmaterial används i i leken då 
kottar blir köttbullar, pinnarna blir svärd, den stora stenen blir en häst.  
Förskolepersonalen tar även ut material från inomhusverksamheten såsom 
vattenfärger och stafflier. Genom att använda begrepp i naturen utvecklas banens 
språk och genom att barnen räknar till exempel kottar och pinnar kommer 
matematiken in. Deltagarna använder sig även av utemiljöer för att dramatisera olika 
sagor. Förskolepersonalen ser även till att vara spontana och låter barnen få 
inflytande över sin vardag. Monica berättar under vår intervju: 

Jag jobbar ju med treåringar så det blir mycket att man spinner på deras idéer. 
Det kan vara, just nu är det sjörövare och pirater. Då kan man laga mat ute, på 
låtsas då. Pinnarna blir korvar och kottarna blir köttbullar.(Monica, 
förskollärare) 

 

4. 3 Schemalagd utomhusvistelse 

En genomgående tanke för samtliga deltagare var att barnen ska var ute minst en 
gång om dagen.  Hälften av förskolepersonalen har skogsvistelsen schemalagd under 
en dag i veckan. De andra ansåg att de kunde gå till skogen om tid och personal fanns 
tillgänglig. Sara tycker att förskolepersonal ska vara flexibla och berättar: 

Så känner vi förskolepersonal för att gå ut mer i skogen så gör vi det. Och märker 
vi att barnen tycker det är roligt så går vi gärna mer ut i skogen. (Sara, 
förskollärare) 

Vissa deltagare ansåg att fördelar med schemalagd utomhusvistelse är att man alltid 
kan planera verksamheten. Även om inte alltid så blir fallet att personalen använder 
sig av planeringen. Förskolepersonalen kan förbereda verksamheten bättre genom att 
hitta material eller fakta till aktiviteterna. En fördel med icke schemalagd utevistelse 
är att barnen kan gå ut när de själva vill, inte när personalen vill att de gör det. En 
nackdel med schemalagd utomhusvistelse kan vara att en hel dag går bort om 
förskolan får något annat inplanerat till exempel besök på biblioteket.  

Jag vet alltid, jag kan anpassa mig Jag kan planera vad jag vill göra. Jag vet att 
på onsdag är det skogen. Jag kan göra förarbete i skogen när det ska hända något 
(Anna, barnskötare) 

 

4.4 Fördelar och nackdelar med utomhuspedagogik 

Förskolepersonalen tycker att fördelarna är fler än nackdelarna. Nackdelarna med 
utomhusvistelsen då de ser att det är lustfyllt, att det kännetecknas av skapande och 
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utforskande. Det är bara fantasin som sätter gränserna. Fler fördelar som de lyfter 
fram är att barnen får vara ute och lära sig om naturen. En deltagare tycker att en 
fördel är att det inte blir så trångt om plats och högljutt. Vidare säger deltagarna att 
fördelarna är att barnen blir friskare och smittorisken minskar. De ser även att 
konflikter minskar utomhus. Deltagarna säger vidare att de anser att en nackdel kan 
vara om förskolan ligger långt ifrån en skog eller om föräldrarna inte inser hur viktigt 
det är med rätt utrustning. Detta svarade Sara under intervjun när frågan om fördelar 
och nackdelar med utomhuspedagogik kom upp: 

För mig personligen är det bara fördelar med utomhuspedagogiken för att det är 
lustfyllt, att det väcker nyfikenhet att det blir skapande och utforskande på ett 
helt annat sätt än om man har lärandet inomhus. (Sara, förskollärare)  

 

4.5 Omkringliggande miljön 

Alla deltagare säger att de har bra gård för utevistelse med stora ytor, kullar, och 
lekplats med klätterställningar och gungor, sandlådor och rutschkanor. Samtliga 
säger att de har nära till skog och andra lekplatser. En deltagare lägger till att de har 
även nära till en fotbollsplan och en annan säger att de har tillgång till ett elljusspår, 
grillplats och även en liten sjö. De använder sig av skogen genom att låta barnen vara 
där och bara utforska, upptäcka, leka och träna motorik. Vissa deltagare säger även 
att det förekommer att de äter i skogen. Deltagarna säger att de plockar även svamp 
och bär under hösten. De använder sig av årstiderna, på vintern tittar de till exempel 
efter djurspår. Deltagarna säger att de lär barnen de olika årstiderna med dess 
skiftande natur. Barnen får lära sig om trädsorter, blommor, bär, djur, svampar och 
så vidare som finns i skogen. Birgitta beskriver miljön på följande sätt:  

Vi har den bästa gården här i stan. Vi har skog på vår tomt. De här miljöerna 
inbjuder till fantasi och lek. Det finns andra element, vatten, jord, sand och eld. 
Vi har ett jättefint berg där uppe, där brukar vi sitta och grilla. (Birgitta, 
förskollärare) 

 

4.6  Möjlighet till avskildhet 

Respondenterna anser att det finns möjlighet till avskildhet på förskolans gård. En 
deltagare menar att barnen söker sig dit för att leka i fred. Deltagarna anser att när 
man har en väldig stor gård som är väl planerad så har man skapat naturliga platser 
för avskildhet. Vidare anser hon att det kan vara ett förråd, en kulle som de kan vara 
bakom men det går bra även med buskar som skymmer lite grann. Deltagarna anser 
vidare att det är viktigt att platsen för avskildhet inte är skymd så att förskolepersonal 
kan ha överblick på barnen men de anser också att det är vikigt att barnen känner att 
det finns avskildhet. En annan deltagare anser att när barnen leker och leken 
fungerar så brukar förskolepersonal inte gå in och störa i leken.  

 

Respondenterna kan märka att barnen trivs ute för att de har så mycket yta att vara 
på och det blir inte lika mycket konflikter som när de är inomhus, där de lättare 
springer på varandra Monica berättar under intervjun: 

Det är ju skogen här uppe. Precis där uppe vid staketet. De går dit och har lite 
egen lek. Man kan känna avstånd och bara lyssna in. ( Monica, förskollärare) 
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4.7 Pedagogens roll utomhus  

Deltagarna beskriver att pedagogens roll kan vara undervisande, vägledande och 
forskande. De stödjer barnen i deras intressen och de hjälper barnen vid behov. 
Pedagogen har också en roll att utmana barnen till att våga prova nya utmaningar.  
En deltagare anser även att det är viktigt att vara aktiv i barnens lek om barnen 
bjuder in pedagogen samtidigt är det viktigt tänka på att man inte tar för mycket 
utrymme utan att man låter barnen styra leken på deras villkor. En annan deltagare 
anser att hon har samma roll utomhus som inomhus, hon är lika närvarande 
utomhus och lyssnar på barnen och för en dialog med dem. Någon anser att det beror 
på hur många anställda det är som finns närvarande, om det är färre vuxna 
närvarande så får man en annan roll. Man får då mindre möjlighet att vara med och 
utforska med barnen. Detta sa Sara under vår intervju om hennes roll som pedagog 
utomhus: 

Vägledare vill jag säga och jag vill vara en medforskare, vara med och vara 
nyfiken i det hela.  Jag vill vända på stenarna så att dem kan få titta under dem 
efter småkryp och jag vill vara med och väcka nyfikenhet. (Sara, förskollärare ) 

 

4.8 Utomhuspedagogikens betydelse för barns lärande 

Vidare anser samtliga deltagare att barnen lär sig lättare utomhus genom att uppleva 
med sina sinnen och skapa egna erfarenheter. Alla deltagare anser att det har stor 
betydelse för barnens lärande, det blir lustfyllt och väcker nyfikenhet. De menar att 
med all stress idag är det nyttigt för barn att komma ut i skogen för troligen är det 
inte alla föräldrar som går ut i skogen med sina barn. Det är bra att man lär dem 
tidigt att vara ute och leka.  

De flesta deltagarna anser även att lärande ute är viktig då barnen lättare lär sig 
respektera vår natur och förstår de samband som sker i naturen som vi är en del av. 
Förskolepersonalen anser att det är livskvalitet att få vara ute och lära och genom att 
använda leken som ett redskap. Genom att var lyhörd, se barnens önskemål, ”nappa” 
på de idéer som barnen har ser deltagarna att de kan skapa förutsättningar för 
barnens lärande. Om ett barn ser en fågel i trädet och undrar vilken fågel det är kan 
pedagogen ta vara på detta. Deltagaren säger att de kan hämta en bok och barn och 
pedagog utforskar tillsammans och hittar svaret i boken. Förskolepersonalen anser 
vidare att det är viktig att lägga undervisningen på barnens nivå för att alla barn ska 
ha möjlighet att delta. Ylva berättar: 

Jag tror att det är viktigt för barn. Dem vill ju röra på sig mycket och de vill 
uppleva med alla sinnen. Dem vill bara inte sitta och lyssna på samlingen om 
fåglar utan de behöver erfarenheter. Få lukta, känna och använda alla sinnen. 
Lyssna och det gör man mycket bättre utomhus och undersöka. Då får man 
in...jag tänker på olika begrepp… till exempel hög, låg och när barnen klättrar 
högt. Man pratar om det konkreta och då får man in upplevelse i hela kroppen. 
Små barn lär ju mycket mer på det sättet. De behöver erfarenheter och sen i 
skola så kan de bygga på erfarenheter. ( Ylva, förskollärare )  
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4.9 Hinder för utomhusvistelse 

Alla utom en pedagog har sagt att det inte finns något hinder för att skapa lärande 
situationer utomhus. En pedagog säger att det kan vara svårt med skapande 
verksamhet utomhus på grund av väderleken. Ylva berättar:  

Jag tycker kanske att skapande kan vara lite svårt om det är väldigt kallt eller om 
barnen blir kalla fort. För då vill de ta av vantarna och så börjar de frysa. Det kan 
vara lite svårt för vissa som vill göra på grund av det. ( Ylva, förskollärare) 

 

4.10 En gemensam tanke kring utomhusverksamheten 

Det var hälften av de tillfrågade förskolepersonalerna som svarade att de hade en 
gemensam tanke angående utomhuspedagogik på sin förskola medan andra halva 
inte hade några gemensamma tankar utan att varje avdelning förväntades planera 
utomhusverksamheten var för sig. 

 På en förskola så var den gemensamma tanken att ha matematik utomhus. En annan 
förskola hade som tanke att arbeta med vatten som tema och då förväntades hela 
huset samarbeta och vara till ute på gården. De strävar efter att ha samma regler och 
verksamhet för alla barn. På en av förskolorna så hade de arbetat fram ett gemensamt 
mål när det gäller natur och lek i relation till Lpfö 98.  

Resterande förskolepersonal säger att det inte finns någon gemensam tanke kring 
utomhuspedagogiken på deras förskola. På frågan om förskolan har en gemensam 
tanke kring utomhuspedagogik svarar en deltagare: 

Nej inte någon gemensam. Inte mer än att barnen ska vara ute varje dag.(Anette, 
förskollärare) 

5. Analys 
I detta avsnitt gör vi en analys av resultatet i relation till tidigare forskning och 
redogör också för våra slutsatser.  

 

5.1 Vad är utomhuspedagogik 

Ett centralt mål med utomhuspedagogiken handlar om att lära barn att vara 
varsamma mot vår natur, kultur och den miljön vi lever i. Utomhuspedagogik gör att 
man flyttar läranderummet utomhus. Samtliga deltagare ansåg att 
utomhuspedagogik handlar om att vara ute och låta barnen få röra sig mer fritt än 
vad de får göra inomhus. Resultatet visade även att förskolepersonalen ansåg att det 
är viktigt att använda de uterum som finns som redskap för barnen att använda alla 
sina sinnen. De ansåg även att det är viktigt att barnen lär sig att använda det 
material som finns, då pinnar och kottar kan användas till att lära barnen matematik 
och barnen får samtidigt använda sig av sin fantasi och skapandet. Resultatet visar 
även att förskolepersonalen tar ut material från inomhusverksamheten, till exempel 
målarfärg och staffli. För att uppfylla de strävansmål som Läroplanen för förskolan 
formulerar, visar resultatet att förskolepersonalen även använder olika begrepp ute i 
naturen för att öka barnens språkutveckling. Som Berg (2009) skriver så handlar det 
om att försöka ha samma lärande utomhus som inomhus för att nå sina mål.  Det går 
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att bedriva alla slags aktiviteter utomhus, om det inte är för kallt förstås så att 
vantarna utgör ett hinder. 

Vidare visar resultatet av vår undersökning att all förskolepersonal ansåg att 
utomhuspedagogik handlar om ett lustfyllt lärande och om att var ute i naturen. Det 
som framkom i våra intervjuer är att det är viktigt att barnen får använda alla sina 
sinnen. Detta stämmer med vad Molander et al (2010) anser om utomhuspedagogik 
och det är att man ska träna alla sina sinnen och använda hela kroppen. Vi har 
kommit fram till i analysen att resultatet i stor omfattning överensstämmer med 
resultat från tidigare forskning. Förskolepersonalen lyfter fram vikten av att barnen 
får en förståelse för hur viktigt det är för barnen med att uppleva en glädje i sitt 
lärande utomhus. Det framkom även i resultatet att förskolepersonalen ansåg att det 
grundläggande är att ska leda till upptäckter, förståelse och insikt genom upplevelser 
i verkligheten. Deltagarna lyfte fram utomhuspedagogikens betydelse för barns 
motoriska utveckling. Resultatet visar att förskolepersonalen lyfter fram vikten av att 
pedagogen är spontan och låter barnen få inflytande för att i sin tur kunna påverka 
sin vardag. Vår analys av detta blir att deltagarnas utsagor överrensstämmer till stora 
delar med Bergs (2009) tankar om hur förskolan ska vara för att låta barnen få 
utrymme och vara kreativa, göra egna planer och få fritt spelrum för fantasin, både 
inomhus och utomhus.  

 

5.2 Miljöns roll för barns lärande 

Björklid (2005)  argumenterar för att den yttre miljön i förskolepedagogiken är 
betydelsefull i barns utveckling. Enligt Myndigheten för skolutveckling (2005) måste 
förskolorna se till att prioritera förskolans utomhusmiljöer i sitt utvecklingsarbete för 
att detta påverkar barnens hälsa och deras utveckling. Lekgården och natur-, och 
skogsmiljö är typiska utomhusmiljöer som förskolan använder sig av. Resultatet visar 
att förskolepersonalen anser att de har bra lekgårdar för utevistelse. Lekgårdarna 
består oftast av sandlådor, klätterställningar, gungor, rutschkanor, kullar. Stora ytor 
för olika aktiviteter krävs, för barns utomhuslekar handlar mycket om fysiska rörelser 
(Mårtensson, 2004; enl. Björklid, 2005). När det gäller miljöer som är utanför 
förskolan så berättade förskolepersonalen i vår studie att de har närhet till natur- och 
skogsmiljöer, där det finns elljusspår, grillplats och ibland också en liten sjö de 
nämner också att de brukar gå till andra lekplatser. I skogen låter man barnen 
utforska, leka, upptäcka och man tränar även motorik. När barnen är ute i skogen så 
vill de gärna ta med sig saker som de har hittat till förskolan tillexempel pinnar, 
kottar, löv och stenar. Sakerna använder de sedan till skapande eller till andra 
aktiviteter, där ser förskolepersonalen till att man spinner vidare på barnens tankar 
och idéer genom att använda naturmaterial i leken. Resultatet visar tydligt att det 
som förskolepersonalen anser om utomhusmiljön överrensstämmer med det som 
Björklid (2005) har tagit upp att barnen behöver sinnlig kontakt med omgivningen 
för att tycka att den är intressant. Detta i sin tur påverkar barns utveckling och därför 
är utemiljön betydelsefull. Resultatet visade inte på att någon av förskolepersonalen 
skulle vara av en annan åsikt. All förskolepersonal var rörande ense om vikten av en 
god utomhusmiljö.  
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5.3 Förskolepersonalens roll i utomhus pedagogik 

Dahlgren och Szczepanski, (1997;2007) menar ett bra redskap att uppnå de 
strävansmål som man har i läroplanen är att använda utomhuspedagogiken. 
Förskolepersonalen utmanas då att hitta lärmiljöer och vara mer kreativa i sitt sätt att 
skapa lustfyllt lärande med naturliga material. Med nya lärmiljöer så ger man barnen 
möjligheter att vara kreativa och skapande och bidrar till att alla barn kan vara med 
oavsett vilka kunskaper eller färdigheter barnen har. Vi anser att resultatet stämmer 
bra överens med Dahlgren och Szczepanskis tankar då förskolepersonalen anser att 
de har en viktig roll. Deltagarna vill utmana barnen till att våga prova nya saker och 
stötta barnen i deras intressen och finnas till hands för att hjälpa barnen vid behov. 
Resultatet visar vidare att förskolepersonalen anser att de även ska vara vägledare, 
medutforskare och undervisare. De visar även att de vill vara aktiva i barnens lekar 
men endast om barnen bjuder in dem och då måste de tänka på att inte ta för mycket 
utrymme eller bli för styrande utan istället låta barnens fantasier spela in. Vi anser att 
förskolepersonalen säger att de är lyhörda, ser barnens önskemål, ”nappar” på de 
idéer som barnen har för att skapa förutsättningar för barnens lärande. Samspel 
mellan vuxna och barn samt mellan varandra är enligt Cold och Kirkeby (2002;2003; 
enl. Sandberg, 2008) en förutsättning för att skapa lärandet. Även Knutsdotter 
Olofsson (2008) nämner att den vuxnes roll är väldigt betydelsefull då en vuxen med 
leklust ger barnen en bra stimulans i leken. Även Vygotskij (1995) beskrev i samband 
med den potentiella utvecklingen att barnen utvecklas med hjälp av stöd och 
samarbeta med andra. I resultatet framgår att förskolepersonalen anser att det är 
viktigt att vara stödjande i barnens lärprocess både inom – och utomhus. I vårt 
resultat framkom det att en pedagog tyckte de hade samma roll utomhus som 
inomhus, de måste vara lika närvarande och lyssna på barnen och föra en dialog med 
dem. Det framkom att det har stor betydelse hur många vuxna som finns tillgängliga, 
ju färre personer som jobbar desto mindre möjlighet ansåg förskolepersonalen att de 
har att vara med och utforska tillsammans med barnen.  

Molander et al (2010) anser att i utomhusverksamheten är det viktigt att man har en 
planering i bakfickan men det är inte lika viktigt att man följer den. Detta stämde 
med det resultatet vi fick fram då förskolepersonalen svarade att de har en plan 
förberedd men att de inte nödvändigtvis använde sig av den. Barnen hittar ofta något 
som intresserar dem och som de vill utforska eller leka med, då är det viktigare att 
låta barnen följa sitt intresse och sin nyfikenhet än att man följer planeringen som 
man har gjort, ansåg förskolepersonalen. Vi anser att man ska fånga barnens 
intressen och stimulera dem men även att delta som medforskare och visa sitt 
intresse för deras frågeställningar och hjälpa dem att finna svar på frågorna. Samtliga 
deltagare visade intresse för att vara en medupptäckare med barnen. Resultatet visar 
att förskolepersonalen hade delade meningar angående den planerade 
utomhusvistelsen. En fördel som lyftes fram var att det ger personalen möjlighet att 
ta fram material eller fakta som stöd för den planerade aktiviteten. Nackdelar som 
lyftes fram handlade inte om planeringen i sig utan att möjligheterna till planering 
ibland inte finns. 

 

5.4  Utomhuspedagogikens betydelse för barns lärande och utveckling 

Dahlgren och Szczepanski (1997), Berg (2009) och Drougge (1999) har nämnt 
positiva fördelar med att vara ute. Barnen som får vistas mycket ute antas få bättre 
immunförsvar på grund av den friska luften och smittospridningar minskas, när de 
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inte behöver trängas inomhus. Flera av deltagarna ansåg att det var av största vikt för 
barnens hälsa att de får vistas mycket utomhus men inte alla.  

Andra fördelar som barnen får är en allsidig träning av alla kroppens muskler, detta i 
sin tur gör att barnen behåller en normalvikt och blir smidigare. Berg (2009) nämner 
att barn som får vara mycket ute i naturen är mer koncentrerade och mindre rastlösa, 
samt deras sjukfrånvaro är mindre än barn som inte vistas ute i naturen.  

Resultatet visade på att flera av deltagarna ansåg att barnen blev mindre osams om 
de fick vara ute och leka istället för att vara inne. Resultatet visade även på att 
förskolepersonalen ansåg att barnen lättare klarar av att samspela med andra om de 
får öva sig utomhus på detta, de ansåg att det inte blir lika påfrestande för barnen när 
det kan vara på större ytor. Resultatet visade att de flesta deltagarna anser att barnen 
löser konflikter bättre utomhus och detta stämmer bra överens med tidigare 
forskning som Mårtensson (2005) gjort.  

Resultatet visar att förskolepersonalen anser att det är viktigt att barnen får vara ute 
mycket på förskolan då de tror att många föräldrar inte har tid och möjlighet att ta 
med sina barn ut i skog och natur. Detta kan bero på att föräldrarna inte har det 
intresse samt det är mycket som föräldrarna ska hinna med på helgerna på grund av 
att de arbetar hela dagarna. Det är en livskvalitet att få vara ute anser 
förskolepersonalen. Därför har förskolepersonalen ett stort ansvar att informera och 
upplysa barnens om människans hälsa, hur naturen ska hanteras och uppmuntra till 
en förändrad livsstil. Barn som vistas mycket ute i skog och natur lär sig att 
respektera och förstå sambandet vad som sker i naturen, genom att de får lära sig om 
djur, vara rädd om naturen och vad allemansrätt innebär. Enligt Szczepanski (2007) 
så krävs det goda kunskaper om vad som sker i naturen under de olika årstiderna och 
de djur som finns där. Däremot visar förskolepersonalen förståelse för att kunna 
använda sig av årstiderna för att lära barnen om naturens kretslopp. De plockar 
svamp på hösten, på vintern så letar man efter djurspår i snön och på våren och 
sommar så försöker man att följa de olika växter som kommer till liv efter vintern.  

 

6. Diskussion 
Vi anser att vi har fått en ganska tydlig bild av vad förskolepersonalen i vår 
undersökning tycker att utomhuspedagogik är. Men däremot kan vi inte säkert veta 
att de agerar som de säger utomhus då vi inte gjorde några observationer. Vi har fått 
veta under intervjuerna hur de använder sig av utomhuspedagogiken i sin egen 
verksamhet på förskolorna, men vi har som sagts tidigare inga data som visar för att 
de lever som de lär. Förskolepersonalen har klargjort att de tycker att det är av stor 
betydelse för barnen att de använder sig av utomhuspedagogiken för att de anser att 
barnen lär sig mer när de är ute samtidigt som utomhusvistelsen knyts till ökad 
livskvalitet. Utomhus lekarna bidrar till mer fysisk rörelse och barnen tränar även 
motoriken. Resultatet visar att de flesta anser att de ska ha en roll som 
medupptäckare, utforskare eller vägledare. Resultatet visar att det kanske inte är alla 
deltagare som förstått hur viktigt det är att som pedagog ha en god grund att stå på 
vad det gäller olika kunskaper om vår natur om deltagarna bedriver verksamhet i 
skogen. Vi tycker att det är viktigt att fortbilda sig och skaffar sig den kunskap som 
krävs om man tänker gå ut i naturen och använd den som lärande miljö som tidigare 
forskning betraktas som viktiga. Förskolepersonalen kan lära ut vad vi i vår närmiljö 



22 

 

kan göra för att värna om vår miljö, så som kompostering till exempel. Barnen kan få 
vara med och källsortera och barnen kan vara med och starta upp en kompost på 
förskolan.  

Vi tycker att det är bra att förskolepersonalen använder sig av förskolegården och 
kringliggande natur då barnen få växla mellan olika miljöer och använda alla sina 
olika sinnen då. Förskolepersonal måste ta sitt ansvar och skapa ett stimulerande 
lärande utomhus då Myndigheten för skolutveckling ser detta som en viktig del av 
förskolans kvalitetsarbete. Detta kan kräva att de får gå fortutbildningar för att 
förkovra sig i de som behövs för att klara av att bedriva aktivitet utomhus. Även 
lärarutbildningar i framtiden kan behöva lägga vikt vid utomhuspedagogiken.  

All förskolepersonal som arbetar på förskolan har en viktig roll att uppmuntra barnen 
att våga använda alla sina sinnen för att upptäcka världen. Förskolepersonal bör 
skapa förutsättningar för att ge alla barn nya upplevelser och utmaningar till. Barn 
vill gärna ha inspiration och aktiviteter för att de har behov av att upptäcka och 
utforska och detta kan de göra i olika miljöer, även utomhus. 

Oftast kan uttrycket ”gå ut” upplevas som ett hot för vissa barn, för att ibland brukar 
man tillrättavisa ett barn med att säga åt dem ”spring inte, annars får ni gå ut” 
eftersom de inte får springa och jaga varandra inomhus. Förskolepersonalen ska 
tolka barnens ”spring i benen” som något positivt och ta med barnen ut och leka och. 
Pedagogerna borde försöka att inte prioritera inneverksamhet som viktigare än 
utomhusverksamhet utan man skall arbete växelvis med bägge verksamheterna . Det 
gäller att ta tillvara tiden ute och ge den god kvalitet. Det är viktigt som pedagog att 
vara medveten och se till sig själv, reflektera och diskutera, hur pedagogens roll ser ut 
och vad man vill att barnen ska utvecklas i sitt tänkande och lärande. Det är viktigt 
att som pedagog fundera på hur man kan arbeta med utomhuspedagogik i förskolan 
för att kunna arbeta efter de riktlinjer som finns i Lpfö 98 
(Utbildningsdepartementet, 2006/2010).  

7. Vidare forskning 
Vi anser att behovet av vidare forskning kring utomhusverksamheten i förskolorna är 
stort. Det vore även av intresse att se fler studier kring skillnader på 
utomhusverksamheterna på förskolorna under de olika årstiderna. Genom att göra 
detta skulle vi kunna se om det är någon skillnad på de olika aktiviteterna som utförs 
och om det skiljer sig åt i den tidsomfattning som aktiviteterna sker utomhus. Om det 
till exempel är mer verksamhet förlagd utomhus under  vår och sommar än under 
höst och vinter.  

8. Yrkesrelevans 
Genom detta examensarbete har vi fått nya tankar och idéer om 
utomhuspedagogiken. Vi anser att det inom vårt yrke är väldigt viktigt att fortsätta 
med utomhuspedagogisk verksamhet. Bland deltagarna i vår studie finns 
uppfattningen att det är upp till var och en av förskolepersonalen att engagera sig i 
verksamhet utomhus. Genom att ”brinna” för ämnet utomhuspedagogik så arbetar 
förskolepersonalen gärna med det ämnet på förskolan. Men är de som inte brinner 
för utomhuspedagogiken lika villiga att engagera sig i arbetet att skapa en 
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stimulerande och lustfylld utomhusmiljö? Vi kan bara hoppas att kraven på ökade 
kunskaper inom detta ämne hos förskolepersonalen blir verklighet. Inte bara hos 
eldsjälarna utan att det blir ett måste för alla som arbetar inom förskolan.  Vi tror 
vidare att det är viktigt att ledningen inser vikten av utomhuspedagogiken och 
försöker att vidareutbilda sin personal inom detta område genom föreläsningar och 
kurser. Det ska inte bara vara upp till var och en att arbeta med verksamhet utomhus 
som faktiskt ger barnen så otroligt mycket, både när det gäller kunskaper och hälsa. 
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Bilaga 1 

 

Intervju frågor 

 

1. Kan du berätta lite om din utbildning och yrkeserfarenheter? 

 

2. Vad är utomhuspedagogik för dig? 

 

3. Hur använder du dig av utomhuspedagogiken i din verksamhet? 
 

4. Utomhusvistelsen, är den schemalagd eller valfri? 
 
 

5. Fördelar/ nackdelar? 
 

6. Hur ser den omkringliggande naturen ut? Skog, lekplatser? 
 
 

7. Hur använder ni denna? Ge konkreta exempel? 
 

8. Vilka möjligheter har barnen till avskildhet utomhus? Ge exempel? 
 
 

9. Vilken roll har ni förskolepersonal utomhus? 
 

10. Hur ser du på utomhuspedagogikens betydelse för barns lärande? 
 
 

11. Hur skapar ni förutsättningar för barns lärande? 
 

12. Finns det något eller några ämnen som inte kan undervisas utomhus? 
 
 

13. Har ni någon gemensam tanke angående utomhuspedagogiken på hela 
förskolan? 
 

14. Något mer du vill tillägga? 
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Bilaga 2 

 

Informationsbrev till förskolepersonal 

Vi är två studenter som läser vår sista termin på Mälardalens högskola. Vi går på 
lärarprogrammet med inriktning lek, lärande och utveckling. Den här terminen 
skriver vi ett examensarbete om förskolepersonal i förskolan och vilken roll 
utomhuspedagogiken har i deras verksamhet. Syftet med arbetet är att undersöka 
pedagogens tankar kring och syn på utomhuspedagogikens betydelse för barn. 

 I arbetet kommer vi att följa de etiska principerna från Vetenskapsrådet.  Alla 
uppgifter kommer därmed att vara konfidentiella vilket innebär att inga riktiga namn 
nämns.  All information vi får kommer endast att användas i vårt examensarbete och 
inte i något annat syfte. Vi kommer att behöva ställa ett antal frågor och detta räknar 
vi med att det tar från ca 30 minuter och uppåt. Intervjun kommer att handla om 
bland annat hur du använder dig av utomhuspedagogik i verksamheten och vilken 
roll ni som förskolepersonal har under utomhusverksamheter samt för och nackdelar 
med utomhusvistelsens betydelse för barnen.  Vi hoppas att ni ger oss ert medgivande 
för en intervju. 

 

Tack på förhand! 

Har ni några funderingar kan ni nå oss på 

Pernilla Nordström         xxxxxxxxxxxxxx Tel: xxxxxxxxx 

Tanya Karlsson                 xxxxxxxxxxxxx Tel: xxxxxxxxx 

Eller vår handledare under examensarbetet 

Karin Engdahl                xxxxxxxxxxxx Tel: xxxxxxx  

 

 

 

Medgivande  

 

Namnteckning ________________________________________ 

  

 


