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Syftet med studien är att undersöka förskollärares syn på utomhuspedagogikens 
betydelse för barns lärande och utveckling. Studien är kvalitativ med 
semistrukturerade intervjuer. Metoden används för att ta del av förskollärares 
uppfattningar gällande begreppet utomhuspedagogik och hur de ser på möjligheter 
och svårigheter kring begreppet. Urvalet av respondenter är tio förskollärare från två 
kommuner. Resultatet visar att utomhuspedagogik används av samtliga förskollärare 
och de anser att utevistelsen och uterummet har en positiv effekt på barns lärande 
inom motorisk utveckling, hälsa, sociala relationer och lek. Det framkommer att de 
negativa aspekterna på utevistelse är ett fåtal och berör kläder, förskollärarnas 
attityder och osäkerhet inför arbetssättet med utomhuspedagogik.  
Studien visar som helhet en positiv inställning till utomhuspedagogik där utemiljön 
kan användas i lärandet. 
_______________________________________________ 
Nyckelord: Utomhuspedagogik, utevistelse, uterummet, förskollärare, lärande 
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1 Inledning      
Vi har genom vår verksamhetsförlagda utbildning på förskolan upplevt att barnen 
tycker om att vistas utomhus. Vi har upplevt att barn är utomhus en stor del av 
vistelsetiden på förskolan. Eftersom förskolan ska bedriva en pedagogisk verksamhet 
har vi blivit nyfikna på hur denna tid och uterummet på bästa sätt kan utnyttjas. Att 
vistas ute för med sig många positiva egenskaper som gagnar barns lärande och 
utveckling. Utomhuspedagogiken kan ses som en friskhetsfaktor i den pedagogiska 
verksamhetens arbetsmiljö som främjar barns lärande genom ökad fysisk aktivitet 
och rörelse (NCFF, 2006). I vår kommande yrkesroll som förskollärare är vi 
intresserade av att använda oss av utomhusmiljön som ett verktyg i den pedagogiska 
verksamheten och därför är vi nu intresserade av att i denna studie ta reda på hur en 
grupp förskollärare ser på utomhuspedagogikens betydelse för barns lärande och 
utveckling. Vad innebär det ifall pedagogiken tas med ut och sker i utomhusmiljö? 
 
Ericsson (2002) menar att utomhuspedagogiken innebär en upplevelse som berör 
hela barnet, dess känslor, tankar, värderingar och sinnen. Enligt Läroplanen för 
förskolan, Lpfö98/10 (Utbildningsdepartementet, 2010) ska förskollärare ha ansvar 
för att barngruppen får nya utmaningar och har som sin uppgift att stimulera lusten 
till nya färdigheter, kunskaper och erfarenheter. Den lärandefunktion som 
utevistelsen ger, gör att läroplanens mål kan genomföras på ett varierande sätt 
(Dahlberg & Szczepanski, 2004). Ericsson (2002) menar att de upplevelser barn får i 
naturen kan ligga till grund för deras lärande och nyfikenhet. Utevistelsen bjuder 
nästan på oändliga möjligheter för barn att undersöka och iaktta processer och 
orsakssammanhang samtidigt som den ger utrymme för lek, upplevelser och 
spänning.  
 
Ofta erbjuder inomhusmiljön en begränsning på många områden. Vem har inte 
upplevt trånga lokaler som inte är byggda för ändamålet, vilket försvårar i 
planeringen av verksamheten. Att kunna lyfta ut material, aktiviteter och den 
pedagogiska verksamhet som bedrivs inomhus och använda sig av uterummet skapar 
nya möjligheter för att utveckla den pedagogiska verksamheten. I förskollärarens 
uppdrag ingår det att stimulera barn till lärande och utveckling i olika miljöer. 
Lpfö98/10 poängterar att verksamheten i förskolan måste ge utrymme för barns 
fantasi, kreativitet och egna planer i leken och lärandet både inomhus som utomhus. 
Utomhusvistelsen ska erbjuda aktiviteter i planerad miljö och även i naturmiljö. Vår 
förhoppning med studien är att vi kan sammanfatta en grupp förskollärares tankar 
om utomhuspedagogiken som ett redskap i yrkesutövningen och hur de använder den 
i praktiken. 
 

1.1 Syfte 
Vårt syfte är att undersöka hur förskollärare ser på utomhuspedagogikens betydelse 
för barns lärande och utveckling i förskolan. 
 

1.2 Forskningsfrågor 
 

 Vad anser förskollärare att utomhuspedagogik bidrar med i barns lärande och 
utveckling? 

 Hur använder förskollärare utomhuspedagogik för att främja barns lärande 
och utveckling? 
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 Vilka möjligheter och svårigheter finns det för lärande och utveckling genom 
utomhuspedagogik enligt förskollärare? 

 

1.3 Definition av begrepp 
Utomhuspedagogik 
För att beskriva begreppet utomhuspedagogik refererar Szczepanski (2007) till 
Centrum för Miljö- och Utomhuspedagogik (2004) definition som lyder:  
 

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

att lärandets rum även flyttas ut till samhällsliv, natur- och kultur landskap, 

att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas, 

att platsens betydelse för lärandet lyfts fram (s. 11). 
 

Utevistelse 
Mårtensson, Lisberg Jensen, Söderström och Öhman (2011) definierar begreppet 
utevistelse som barnens kontakt med naturen i vardagen. Enligt Mårtensson (2004) 
är daglig utevistelse en självklarhet i förskolan och en del av verksamheten.  

2 Litteraturgenomgång 
2.1Styrdokument 
Lpfö98/10 förespråkar att ett livslångt lärande ska grundläggas på förskolan. Den 
pedagogiska verksamheten ska vara trygg, rolig och lärorik för de deltagande barnen. 
Den ska utgå från och erbjuda barn en pedagogisk verksamhet där lärande, fostran 
och omsorg skapar en helhet. Verksamheten ska locka och utmana till lek och 
aktiviteter som inspirerar barn att utforska sin omvärld. Barnen ska i den 
pedagogiska verksamheten ges möjlighet till att skifta mellan skilda aktiviteter under 
en dag. Förskolan ska skapa utrymme för barnens kreativitet och fantasi i lärande 
både inomhus och utomhus. Utevistelsen bör möjliggöra aktiviteter i såväl naturmiljö 
som i planerad miljö. Den pedagogiska verksamheten ska lägga vikt vid naturvårds- 
och miljöfrågor och använda ett ekologiskt förhållningssätt. Förskolan har som mål 
att utveckla barns förståelse för naturvetenskap men även att barn ska kunna se 
samband som finns i naturen och öka förståelsen och kunnandet om djur och växter. 
I läroplanen poängteras vikten av att dokumentation används dels för att utveckla 
kvaliteten i förskolan men även för att skapa möjlighet till barns lärande och 
utveckling.  
 

2.2 Utomhuspedagogikens historia 
Traditionerna inom utomhuspedagogiken sträcker sig långt tillbaka i historien. 
Redan Aristoteles (384-322 f. Kr.) hade som utgångspunkt att utgå från sinnena och 
praktiska erfarenheter av omvärlden (Szczepanski (2007). En annan företrädare 
inom ämnet var Comenius (1592-1670) som förespråkade att lärandet ska ske i 
miljöer som är lämpade för undervisningsinnehållet (Dahlgren & Szczepanski, 1997). 
Rousseau (1712-1784) vidareutvecklade de tankar och metoder Comenius hade kring 
sinnesträning. Han menade att så tidigt som möjligt i barns utveckling använda 
undervisningsmetoder som var aktivitetsinriktade. Rousseau betonade vikten av 
barns möten med verkligheten (Szczepanski, 2007). Andra pedagoger som haft stor 
betydelse inom utomhuspedagogiken är Key (1849-1926) och Dewey (1859-1952). 



3 

 

Key förespråkade den alternativa pedagogiken, där fältstudier i verkligheten skulle 
ligga som grund för kunskap och lärande. Kunskap skulle införskaffas i verkliga 
sammanhang i stället för i biblioteken. Dewey ansåg att utveckling och lärande sker 
genom att utföra saker. Han menar att det är i undersökningsprocessen vi erfar 
erfarenheter. För att erfarenheten ska omvandlas till kunskap måste reflektion 
genomföras. I hans berömda begrepp ”learning by doing” kopplas tänkande och 
handlande samman (Dahlgren & Szczepanski, 1997).  
 

2.3 Utomhuspedagogikens betydelse för barns lärande och utveckling 
Ohlsson (2009) skriver att barn använder hela kroppen i sitt tänkande eftersom de 
upplever med kroppen och upptäcker med alla sina sinnen. Barns sinnen får en 
ständig stimulans då de vistas utomhus genom att de tar på saker, hoppar och 
klättrar och det är nödvändigt att barn får sina egna erfarenheter. För att barn ska 
kunna lära via sina sinnen måste dessa stimuleras på ett sätt som är positivt och som 
förskollärare finns möjligheten att stötta, uppleva, undersöka och upptäcka 
tillsammans med barnen. Det är det som är grundläggande för utomhuspedagogik. 
Utomhuspedagogik innebär att vara aktiv med barnen och att använda naturen som 
ett medel för att främja deras inlärning och utveckling. 
 
Enligt Brügge och Szczepanski (2007) ska utomhuspedagogiken utgöra ett 
komplement till den pedagogik som anses vara traditionell och bör därför ses som en 
naturlig ingrediens i barns lärande. Genom att se uterummet som ett komplement till 
det traditionella klassrummet finns möjligheten att öka barns nyfikenhet och 
motivation. I utomhuspedagogiken är det den fysiska naturmiljön som stimulerar till 
kunskapsupplevelser och kunskap blir inte enbart ord. Det är den estetiska 
upplevelsen utomhus som skapar en helhet för det enskilda barnet.  
 
Brügge och Szczepanski (2007) menar att i dagsläget har flertalet pedagogiska 
verksamheter insett vidden av utomhuspedagogik. Då barn får lära och utvecklas 
med hela sin kropp genom att kombinera kunskap, rörelse och utomhusmiljö har 
visat sig positivt för exempelvis lärandet, motoriken och hälsan. Vidare motiv för att 
arbeta med utomhuspedagogik är att det ställs andra krav i uterummet, vilket kan 
gynna utvecklingen av social kompetens och skapa samarbetsträning. Författarna 
menar vidare att arbetet utomhus bjuder på utmaningar och kräver ett samarbete 
mellan barnen som inte inomhusmiljön erbjuder i lika stor utsträckning. Uterummet 
ger även förutsättning för oförutsedda händelser, vilket skapar möjlighet för en 
flexibel och situationsanpassad inlärning. 

2.4 Utomhuspedagogikens möjligheter 
2.4.1 Leken 
Grahn, Mårtensson, Lindblad, Nilsson och Ekman (1997) anser att en tanke med att 
barn får tillgång till en varierande naturmiljö i sina aktiviteter är att de erbjuds fler 
möjligheter att återknyta till de upplevelser och erfarenheter de har sedan tidigare. 
Gällande barn är utomhusvistelse ett sätt att vila från koncentrerad 
informationsmiljö, stress och att den erbjuder ett lekutrymme av positiv art. Naturen 
har en förmåga att stimulera sinnen utan att överta uppmärksamheten, barn kan 
fortsätta tänka och leka. Mårtenson (2004) framhåller att utomhuslekar handlar ofta 
om att barn skapar en sinnerlig kontakt med miljön de vistas i och att rörelsefriheten 
kräver stora ytor och att miljön är varierande och intressant. 
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Granberg (2000) menar att vistas ute gör att leken förändras. I en utomhusmiljö blir 
lekarna mer varierande och fantasifullare. Genom de ytor som finns tillgängliga ute 
gör att barn har möjlighet att på ett större sätt få in rörelse som en del i leken och att 
lekar med karaktäristiska drag som ensamlek och chansen att leka med ett fåtal. 
 
2.4.2 Sinnena 
Ohlsson (2009) är av åsikten att barn upplever, upptäcker och tänker med hela 
kroppen och alla sinnen. Författaren betonar även naturens betydelse för barns 
förståelse för hur världen fungerar. Enligt Granberg (2000) främjar utevistelsen 
många områden hos barnet. Barnet kombinerar samtidigt teoretiska och praktiska 
kunskaper. Genom detta skapas en nyfikenhet som kan mynna ut i ett vidare 
upptäckande och lärande.  
 
Dahlberg & Szczepanski (2004) refererar till både Grahn m.fl. (1997) och Kaplan och 
Kaplan (1994) som menar att det är betydelsefullt att det finns ett engagemang som 
är gemensamt när det gäller förhållningssätt och värderingar till aktiviteter utomhus 
bland exempelvis personal, barn och föräldrar. De menar vidare att det är viktigt att 
lägga fram de positiva vinster som finns att hämta i denna pedagogik, när det gäller 
de positiva effekter i områden som motorisk utveckling, hälsa och 
koncentrationsförmåga.  
 
2.4.3 Motorik 
Enligt Quennerstedt, Öhman och Öhman (2007) har utevistelse under lång tid 
ansetts vara hälsosamt för barn. Rousseau menade på 1700-talet att barn lär bäst via 
upplevelser av verkligt slag. Han ansåg även att barn har ett behov av rörelse och såg 
därför naturen som idealisk för barns fostran till självständiga, tänkande individer. 
Ohlsson (2009) anser att utomhusmiljön inte enbart utvecklar barns tankar och 
kreativitet utan främjar även motoriken.  
 
Granberg (2000) är av åsikten att ytorna utomhus gör att rörelsefriheten ökar. 
Grovmotoriken kan övas och att det ojämna underlag som marker erbjuder gör att 
barnen får träning i att styra och samordna sina kroppsrörelser. Genom det stora 
utrymmet som finns, kan barnet öva i sin egen takt för att få en ökad 
kroppsuppfattning. I vistelsen ute används kroppen på ett naturligt sätt i leken. 
Rörelsemönstret ändras hela tiden, från små till stora rörelser vilket gör att hela 
kroppen aktiveras. Ohlsson (2009) menar att utomhusvistelse stimulerar även barns 
finmotorik då de ofta hittar småsaker att studera och plocka med. Barn vill ha 
utmaningar samtidigt som de vill röra på sig. I naturen finns utmaningar för alla 
oavsett ålder som exempelvis stenar, stubbar och terräng.  
 
Quennerstedt m.fl. (2007) poängterar att utevistelsen kan bidra till en utveckling 
kopplad med glädje som inte är styrd av materialism eller fixering av barns 
prestationer. Utomhus ligger inte tonvikten på de tekniska färdigheterna utan på 
processen där barn möter utmaningar. Rörelse utomhus kan ses ur ett perspektiv 
som har upplevelsen, rörelseglädjen och samarbete i centrum. Då barn hoppar över 
ett dike finns inte de krav som gäller vid längdhoppning på friidrottsarenan. Det 
handlar däremot att möjliggöra för barn så de finner sig själva i sin rörelse. 
  
2.4.4 Hälsa 
Quennerstedt m.fl. (2007) skriver att dagens forskning tyder på att förskolebarn som 
erbjuds aktiviteter utomhus håller sig friskare än de barn som vistas mycket inomhus. 
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En orsak till detta är enligt Granberg (2000) att inomhusklimatet för med sig en 
koncentrerad smittspridning. Utomhus är luftomsättningen oändlig vilket motiverar 
den dagliga vistelsen ute. Ohlsson (2009) är av samma åsikt och påpekar att barn 
som vistas ute och rör på sig får en känsla av välbefinnande. Denna känsla är 
någonting barnen inte vill förlora. Det skapas med andra ord ett behov av rörelse och 
att vistas utomhus. I vårt samhälle som ofta präglas av stillasittande aktiviteter är det 
relevant att visa på vikten och nöjet av utomhusvistelsens positiva effekter.   
 
Ellneby (1999) anser att vardagen kan i många hänseenden ses som stressfylld, men 
forskning har visat att naturen har en återhämtande förmåga då en faktor är att 
ljudnivån blir lägre. Forskning har även påvisat naturens betydelse för barns ostörda 
lek, vilken är stresslösande i sig eftersom den motsvarar barns behov av sinnlig 
stimulans och rörelse. Nelson (2007) understryker att den pedagogiska 
verksamheten är barns arbetsmiljö och därför har barnen rätt till en verksamhet som 
gynnar de faktorer som håller dem friska. Kroppen och själen är sammankopplad och 
påverkar därför varandra och flertalet studier i området påvisar att kronisk stress kan 
förändra de delar av vår hjärna som är betydande för koncentrationsförmågan, 
beteendet, inlärningen och minneskapaciteten. Hos barn kan kronisk stress medföra 
att dessa förändringar blir svåra att förbättra eller i värsta fall bestående. Olsson 
(2009) refererar till Szczepanski (2007) som anser att utevistelse har en positiv effekt 
då det gäller att minska stress hos barn vilket leder till att koncentrationsförmågan 
ökar. Ohlsson (2009) menar att vistas ute bidrar till att barn har lättare ta in kunskap 
vilket leder till ökat lärande. Nelson (2007) betonar vidare att med kunskap om ohälsa 
relaterad till stress och uterummets och den fysiska aktivitetens positiva effekt på 
hälsan, borde utomhuspedagogiken vara ett naturligt alternativ.  
 
2.4.5 Sociala relationer 
Ericsson (2002) framhåller att inomhus skapas det i barngruppen en social ordning 
med exempelvis olika roller och relationer. Dessa roller, invanda mönster och 
relationer i gruppen kan förändras och brytas genom att vara utomhus. 
Utomhusmiljön ger även andra förutsättningar för kunskaper och prestationer, vilket 
kan stärka de barn som inte känner att de duger i en inomhussituation. Utemiljön 
erbjuder större ytor med fler alternativ vilket medför att eventuella konflikter tonas 
ner. Förutsättningarna för umgänge ser annorlunda ut vilket kan medföra att sociala 
mönster av negativ art bryts. Utevistelsen är även betydelsefull genom att 
barngruppen svetsas samman då gemensamma upplevelser och minnen uppstår.  
 
Granberg (2000) uttrycker att i utomhusmiljön skapas ett positivt utrymme för en 
ökad lyhördhet, hänsyn mellan barn och att det förekommer mindre konflikter. 
Positiv inverkan har även miljön då det gäller avskildhet eftersom den ger möjlighet 
att barn kan dra sig undan när det finns behov för detta. Även leken utvecklas här 
genom att naturmaterial finns att tillgå och att fantasin stimuleras på ett berikande 
sätt.  
 
2.4.6 Motivation och trygghet 
Dahlberg och Szczepanski (2004) menar att ha kunskap om något betyder inte 
automatisk att det finns en förståelse om ett fenomen, utan oftast saknas själva 
inlevelsen. För att kunna få en djupare förståelse krävs det att vi blir berörda och att 
lärandet sker i ett sammanhang som känns naturligt. Den pedagogiska verksamheten 
brottas med detta problem vilket gör att lärandet inte sker på rätt plats. Detta leder 
till att själva lärandeprocessen blir hämmad och begränsad. Genom användandet av 
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utomhuspedagogik finns möjligheten att inte begränsa läranderummet utan vidga 
det. 
 
Ericsson (2004) betonar för att kunna motivera barnen i lärandet krävs det att miljön 
att varierad. I utemiljön möts barn av en mångfald. Om miljön används rätt kan den 
stimulera barn på många sätt. Flera element så som frihet, avslappning, äventyr och 
upptäckande kan leda till ett vidare sökande av kunskap. Lärandets fokus flyttas till 
själva lärandeprocessen. 
 
Granberg (2000) anser att för att ett lärande hos små barn ska kunna ske, är det 
viktigt att de känner en trygghet i utomhusmiljön. Det gör att det är viktigt att de 
känner igen de platser som de vistas i. Till en början orienterar de sig för att få en 
överblick av miljön och på detta sätt skapa en trygghet. Genom att ofta byta platser 
utomhus gör att barnen inte kommer igång med sin utforskning, utan just använder 
tiden till att skapa den viktiga tryggheten i stället. Mårtenson, Lisberg Jensen, 
Söderström och Öhman (2011) menar dock att ett återkommande till en och samma 
plats kan medföra ett avtagande intresse och engagemang. 
 

2.5 Utomhuspedagogikens svårigheter 
Enligt Quennerstedt m.fl. (2007) upplever människor utevistelsen på olika sätt. Vissa 
har en positiv upplevelse och ser den som meningsfull och harmonisk, medan andra 
förknippar den med obehag som exempelvis kyla och väta. Strotz och Svenning 
(2004) menar att en negativ aspekt på att använda utomhuspedagogik är att lärare 
kan känna att de har lite erfarenhet då det gäller att bedriva pedagogiskt arbete ute. 
Detta kan skapa rädsla och osäkerhet hos yrkesutövare. Dahlgren och Szczepanski 
(1997) betonar att i inomhusmiljön finns konkreta arbetsverktyg för pedagoger att 
använda, men i utomhusmiljön är de pedagogiska hjälpmedlen osynliga för många 
pedagoger vilket skapar en osäkerhet. Ericsson (2004) anser att barns första möte 
med naturen kan vara en period som karaktäriseras av en osäkerhet, ovana och 
otrygghet vilket resulterar i att de är högljudda, okoncentrerade och stökiga. NCFF 
(2006) menar att hinder för utomhuspedagogik kan vara för stora grupper med för 
lite personal, tidsbrist, transportproblem till specifika lärandemiljöer. Problemet med 
transporter gör att de förskolor som inte har naturen nära tillgänglig ser fler hinder 
att bedriva utomhuspedagogik. Föräldrar kan också känna osäkerhet inför 
utomhuspedagogik då de inte har vetskap om dess innebörd. 
  

2.6 Förskollärarens roll i utevistelsen 
För att kunna använda utomhuspedagogik som ett värdefullt verktyg i den 
pedagogiska verksamheten och därmed levandegöra läroplanens mål måste 
förskollärare tänka på att exempelvis se de möjligheter utomhusmiljön har som 
lärandemiljö, att arbeta ämnesövergripande och att uterummet blir både läromedel 
och ”klassrum” (Brügge & Szczepanski, 2007).  
 
För att barn ska känna att utomhusmiljö är en naturlig del i deras vardag fordras 
mycket tid och vistelse utomhus. Förskollärare behöver låta barnen praktisera och 
uppleva skiftande situationer kontinuerligt och planera in det i verksamheten 
(Brügge & Szczepanski, 2007). Som verksam i den pedagogiska verksamheten krävs 
det att inte betrakta vistelsen ute som ett avbrott i arbetet. Vistelsen ute för med sig 
många positiva upplevelser och barn kommer i kontakt med frisk luft och vistelsen 
ute inverkar även positivt och minskar risken för infektioner som lättare sprids i en 
instäng inomhusvistelse. Det är viktigt att som förskollärare göra en pedagogisk 
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planering även när det gäller vistelsen i utemiljö, det gäller att ta med pedagogiken ut 
(Norén-Björn, 1993). 
 
För att på bästa sätt kunna göra en pedagogisk planering som passar utevistelsen 
krävs det är förskollärarna är väl medvetna om hur miljön ser ut och hur den på bästa 
sätt kan användas i planeringen. Genom att bli medveten om de möjligheter som 
finns i närmiljön skapas bättre förutsättning för en bra planering (Norén-Björn, 
1993). Brügge och Szczepanski (2007) anser att pedagoger måste sammankoppla 
olika ämnesområden och se hur utomhusmiljön kan utnyttjas för ett lärande 
ändamål. Förskollärare bör även fundera över de miljöer som finns att tillgå och när 
verksamheten ska förläggas till dessa platser. Utomhusmiljön kräver kunskap från 
förskollärares sida för att veta när en särskild plats ska användas för att fylla ett syfte. 
Det är även av vikt att som förskollärare vara uppmärksam på när en viss aktivitet ska 
genomföras för att ta vara på rätt stämning. Dessa faktorer medför att förskolläraren 
bör ha fingertoppskänsla och en flexibilitet i sitt arbetssätt. 
 
Norén-Björn (1993) skriver att förskolläraren har som sin uppgift att hitta en balans 
mellan de fria aktiviteterna som erbjuds ute och hur det ska kombineras med en mer 
planerad aktivitet. Små barn ska i första hand vistas i utomhusmiljö där de via sin lek 
får stifta bekantskap med naturen och bli medvetna om den som en lustfylld plats 
som är fylld med möjligheter, former, färger och lekställen. Miljön kan skapa 
nyfikenhet och frågor hos barnen vilket gör att en engagerad vuxen här kan fängsla 
och ytterligare skapa nyfikenhet och viljan till ökad lärande hos barn. Det gäller att ta 
till vara på det som intresserar barnen till viljan att lära mer. Det gäller att som 
pedagog att vara flexibel i sin planering och låta de intressen som barnen visar styra. 
Ericsson (2002) menar att använda uterummet skapar ett ökat ansvar hos barnen 
vilket leder till chansen att fatta egna beslut efter eget tycke. Genom ökat ansvar ökar 
även inflytandet och lärandeprocessen genomgår en maktförskjutning från 
förskollärare till barn. Maktförskjutningen blir en naturlig del eftersom 
lärandeprocessen i utomhusverksamheten är oförutsägbar och inte lika kontrollerbar 
som inomhus. Även Brügge och Szczepanski (2007) betonar att den trygghet en 
förskollärare kan känna lätt försvinner utomhus, eftersom den fullständiga 
kontrollen försvinner och allt kan hända inom kort. Ett i förväg uppgjort program är 
inte alltid genomförbart och det handlar om att som pedagog anpassa sig, men det är 
detta som författarna menar skapar en glädje, spänning och ett lärande. 
 
Det handlar om att avvakta barngruppens arbete, men ändå finnas tillgänglig för att 
skapa en fungerande situation. Den ömsesidiga förståelsen grundläggs och lusten att 
lära växer genom att utföra saker gemensamt (Brügge & Szczepanski, 2007). Genom 
att vara tillgänglig och nära barnen finns möjligheten att tillsammans reflektera över 
upplevelser och upptäckter som barnen är med om (Ohlsson, 2009). En förskollärare 
behöver inte vara en expert på allt som finns i uterummet, men det är värdefullt att 
skapa entusiasm, väcka nyfikenhet och att vara medupptäckare. Förskollärarens roll i 
utomhuspedagogiken kan dels vara att förmedla viss kunskap men även att kunnig i 
vart barnen kan inhämta kunskap och fakta. Barnen behöver med fantasins hjälp 
finna och upptäcka förklaringar och här handlar det om att ha deras frågeställningar 
som utgångspunkt (Brügge & Szczepanski, 2007). Ericsson (2002) understryker att 
förskollärarens främsta redskap inom utomhuspedagogik är att ställa frågor eftersom 
denne är medveten om vilka frågor som är relevanta och utmanande. Norén-Björn 
(1993) framhåller att som förskollärare ska du ställa frågan ”varför”. Utifrån frågan 
kan en process starta som syftar på att beskriva samband mellan orsak och verkan. 
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En annan viktig fråga är ”hur”. Hurfrågor leder till att barnen ges möjlighet till att 
beskriva och kan i många fall vara bättre än frågor med varför på grund av att dessa 
kan vara svåra att svara på. Att använda sig av hurfrågor skapar och väcker 
nyfikenheten om den omvärld barnen befinner sig i. Ohlsson (2009) menar att i 
yrkesrollen är det vägledning som är väsentligt och inte att ge de rätta svaren, utan 
att barnen ska lära sig genom sitt eget tänkande  
 
Enligt Ericsson (2002) har förskolläraren en roll som en tydlig förebild och är 
betydelsefull för barngruppens trygghet. Denne behöver ha goda kunskaper om 
gruppens utevanor och förutsättningar. I rollen ingår även att vara lyhörd för 
barngruppens upptäckter och ha dessa som utgångspunkt i arbetet. Det är viktigt att 
samtliga barns upptäckter tas tillvara eftersom deras självkänsla och identitet stärks. 
Det är även betydelsefullt för att barnen ska känna att utomhusmiljön bidrar till att 
vara en miljö där alla duger.  
 
För att främja klimatet i barngruppen under utevistelsen måste förskolläraren vara 
medveten om sitt förhållningssätt. Det är betydelsefullt att skapa ett gott klimat där 
alla trivs, lär av varandra och känner trygghet för att en utveckling ska ske (Brügge & 
Szczepanski, 2007). Att som förskollärare kunna erbjuda upplevelser och aktiviteter 
som stimulerar den sociala träningen där alla barn är med på sina egna villkor och 
förutsättningar är av betydelse (Ericsson, 2002). Vilka pedagogiska metoder som 
nyttjas för att främja lärande är beroende av gruppens storlek, ålder på barnen deras 
erfarenheter och intressen (Brügge & Szczepanski, 2007). 
 
För att använda sig av utomhuspedagogik behöver alla inblandade såväl barn, 
förskollärare och föräldrar se möjligheter och vinningen av det och hitta lösningar. 
Förskollärarna behöver se över rutiner i verksamheten och informera de som berörs 
för att få till en fungerande utomhusvistelse (Brügge, Glantz & Svenning, 2007). 
Ohlsson (2009) menar att dialogen med föräldrarna är betydelsefull så att de får en 
förståelse för vikten av bra kläder för att ge barnen förutsättning för en lyckad 
utevistelse.  
 
Att vara medveten som förskollärare och låta barn lära av varandra i konkreta 
situationer förstärker inlärningen. Utomhusvistelsen för med sig att den viktiga 
språkutvecklingen kan stimuleras på ett naturligt sätt. Talet är knutet till situationer, 
material, processer och till fantasin. Detta gör att det skapas förutsättningar till 
språklig stimulans. Genom att flera sinnen används samtidigt får begreppen innehåll 
som blir mer verkliga för barnen (Norén-Björn, 1993).  
 
Norén-Björn (1993) skriver att det i utevistelsen är viktigt att respektera barnens 
egen planering för att på så vis inte störa i den fria leken för mycket. Här gäller det att 
som pedagog organisera aktiviteter så att det inte stör eller avbryter leken. Det är 
viktigt att ta till vara på naturliga situationer som kan uppstå utomhus. I den 
spontana leken utomhus kan tillfällen uppstå då exempelvis dramaövningar vävs in 
och sångstunden lika gärna kan ske under promenaden ute som under en samling 
menar författaren.  
 

2.7 Tidigare forskning  
Szczepanski (2008) har skrivit en vetenskaplig avhandling där syftet med 
avhandlingen är att utifrån de gjorda intervjuerna analysera de uppfattningar som 
finns hos lärare angående utomhuspedagogikens eventuella särart. Forskningsfrågan 
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som ligger till grund i studien är: ”vilka uppfattningar har lärare om lärande och 
undervisning utomhus?” (s. 12). Författarens avsikt är att kategorisera de 
uppfattningar som finns och genom detta kunna öka kunskapen om hur 
utomhuspedagogiken används idag. I sammanhangen blir lärandeplatsen, objektet 
för lärande och kroppsligt lärande centrala nyckelbegrepp. Här tillämpas en kvalitativ 
analysform i form av den fenomenografiska och som kan beskrivas som en tolkande 
paradigm. Undersökningen som har gjorts är riktad mot att tar reda på hur lärare 
förstår och tolkar ett lärande i utomhusmiljö. I studien har semistrukturerade 
intervjuer skett. Frågorna är öppna vilket gör att respondenterna relativt fritt har 
kunnat uttala sig utifrån frågornas ram. I studien har tre kommuner ingått och totalt 
deltog 26 lärare. 
 
Studien är en licentiatavhandling och består av två artiklar. Den första delen är en 
kartläggning av det som betraktas som utomhuspedagogikens utmärkande drag med 
utgångspunkt från lärarens uppfattning och undervisning och lärande i utomhusmiljö 
som var verksamma från förskoleklass upp till årskurs sex. Den andra delen utgår 
från samma utgångspunkt med undantaget av att respondenterna här har genomgått 
en utbildning inom ämnet som bestod av tio halvdagar. De båda delarna handlar 
därmed om utomhuspedagogikens särart och de möjligheter som finns enligt de 
praktiserande lärarna.  
 
Szczepanski (2008) framhåller från den första delen resultat som visar på att 
utomhuspedagogiken tolkas som bunden till en fysisk miljö, sättet att lära, objektet 
för lärandet och det som kallas det kroppsliga lärandet. Resultatet visar på och 
framhåller kroppsrörelsens betydelse. De framkom även i resultatet att flertalet lärare 
ser ett viktigt värde i att miljön utomhus innehar stora möjligheter när det gäller att 
förmedla förstahandserfarenheter och kraftfullare sinnesstimulering. Positiva 
effekter visades även då det gällde de matematik och naturorienterande ämnen. 
Ämnen som språk, samhällsorientering och estetiska ämnesområden framhölls inte 
gynnas lika mycket av utomhuspedagogiken. Resultat visade även att respondenterna 
underströk fördelar när det gällde det sociala klimatet och att gruppens gemensamma 
inflytande i lärandet. Det framkom även att en växelverkan mellan inomhus- och 
utomhusmiljön kunde ses som en tillgång. 
 
Respondenterna som deltog i andra delen av Szczepanskis studie (2008) ansåg att 
genom att vistas i utomhusmiljö förbättrades hälsan och att lärandes stimulerades 
genom den ökade möjligheten till rörelse utomhus. Det framkom även att 
verklighetsanknytning utomhus till lärandet var att föredra och att lärandet utomhus 
på ett mer varierat sätt gjorde att flera sinnen samtidigt kunde stimuleras. Resultatet 
tyder även på att det är fördelaktigt med utomhuspedagogik genom att det tydligare 
kan visas på koppling mellan praktik och teori i utomhusmiljön och att samtliga 
ämnen går att ta med sig till uterummet. 
 
Mårtensson (2004) har gjort en studie om hur barn använder den fysiska miljön i sin 
utomhuslek. Hennes ståndpunkt är att utomhuslek inte är en självklarhet utan något 
den äldre generationen ser som värdefullt och vill överföra till yngre. Utomhusleken 
konkurrerar i dagens läge med flertalet aktiviteter och då barn uppfattar 
utomhusmiljön som lockande skapas en förutsättning för miljöns användning. I 
denna avhandling undersöker Mårtensson vilka möjligheter som finns för att barn 
ska få starka lekupplevelser i begränsade miljöer.  
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Syftet med studien är att erhålla kunskap om betydelsen av den fysiska miljön för 
barns lek utomhus inom avgränsat område som förskolegården. Författaren har ett 
speciellt intresse för hur barns lek hämtar sin utgångspunkt i och inriktar sig på 
utformningen av den fysiska miljön dess karaktär och innehåll. En frågeställning 
författaren har är om avgränsade lekmiljöer exempelvis förskolegården kan agera 
som ett ”frirum” för barnens tämligen självstyrda aktiviteter med möjligheter till 
starka lekupplevelser.  
 
Mårtensson (2004) har i studien valt att använda sig av flera metoder men menar att 
observation med videostöd av utomhusleken var huvudmetoden. Detta valdes med 
anledning av att filmerna skulle jämföra helhetsintrycket av olika leksammanhang 
med barns rörelser och kroppsspråk i relation till miljön som var av fysisk sort. Andra 
metoder författaren använde sig av var intervjuer med barngrupper, där barnen 
intervjuades om sin lek vilket sedan skulle komplettera observationerna. För att lära 
känna den pedagogiska verksamheten och utpröva metod för att observera 
utomhuslek använde sig Mårtensson av fältarbete med en deltagande observation och 
löpande anteckningar. Aktivitetskartor upprättades även för att kartlägga var barnen 
befann sig på gården vid olika tider, då noterades var pojkar respektive flickor befann 
sig. Detta skedde eftersom dessa noteringar skapar en bild av hur gårdens olika delar 
används. 
 
Urval för studien var två olika förskolor, en på landsbygden och en i förorten. Detta 
för att medverka till generalitet i utomhuslekens förhållanden. Anledningen till att 
dessa två kommunala förskolor valdes ut var att utgångspunkten i studien var att 
förskolegårdarna representerade hur sådana vanligen ser ut i vårt land. 
 
Resultatet av studien påvisar att den fysiska miljön är av betydelse för barnens 
aktiviteter, lekar och sociala relationer. Det är lättare för barnen att vistas bredvid 
varandra i en miljö som inbjuder till många saker att sysselsätta sig med som av 
barnen inte uppfattas mina eller dina. Den sinnlighet barnen upplever i form av 
sysslan är stämningshöjande och underlättar för barnens samarbete. Detta eftersom 
samtidigt som barn ägnar sig åt en aktivitet, kan de skapa en inblick i de lekar 
kompisarna har och därmed börja på att samordna samvaro och lek. Yngre barn är 
även i behov av fysisk miljö och rörelse för att ha möjlighet att uttrycka sig. 
 
Resultat pekar på att de olika utomhusmiljöerna och områdena utnyttjas av barnen 
till olika sysselsättningar beroende på hur de är utformade. Landskapet i sig leker 
med barnen genom att en del platser inbjuder till rörelse av olika slag och andra till 
samspel och kommunikation. Utomhusmiljön bidrar till nya sociala konstellationer 
som skapar dynamiska punkter och förändrar barnens lek. Barns utomhuslek har en 
karaktär som innebär att barn måste lita till en kommunikation som inte är verbal, 
som fysisk rörelse bunden till en plats som exempelvis rulla, springa eller gunga.  
 
Fysisk aktivitet och den lust den för med sig tycks vara det som barn utgår ifrån och 
lockas av i sin utomhuslek. Den fysiska utomhusmiljön fungerar för barnen även som 
ett frirum för barnen, men framförallt visar studien att barn tar sig an 
utomhusaktiviteter med lust eftersom de själva styr över dessa. 
 

2.8 Sammanfattning av litteratur 

Utomhuspedagogik har traditioner långt tillbaka i historien och redan tidigt ansågs 
lärandet främjas av att sinnena och kroppen är delaktiga i lärandet (Szczepanski, 
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2007). Ohlsson (2009) menar att barn upplever med hela kroppen och sinnena 
stimuleras genom att vara utomhus. Det centrala i utomhuspedagogiken är att som 
förskollärare tillsammans med barnen vara aktiva och att naturen används som ett 
medel för främjandet av inlärningen. Enligt Brügge och Szczepanski (2007) ska den 
traditionella pedagogiken kompletteras med utomhuspedagogiken och således vara 
naturlig i verksamheten. I pedagogiken används den fysiska naturmiljön och 
stimulerar barns kunskapsupplevelser vilket för med sig att kunskapen blir mer 
verklig för barnen. Den estetiska upplevelsen som sker utomhus bidrar till att skapa 
en helhet för barnet. 
 
Szczepanskis forskning (2008) har visat att förskollärare anser att utomhuspedagogik 
har positiv effekt på hälsan och att barn får ökad rörelsemöjlighet i utomhusmiljö. 
Granberg (2000) menar att motoriken tränas på ett naturligt sätt i utevistelsen 
eftersom rörelsemönstret ständigt varieras. Mårtensson (2004) har i sin studie 
påvisat att miljön är av betydelse för barns sociala relationer och att barns 
gruppkonstellationer kan se annorlunda ut utomhus jämfört med inomhus. Ericsson 
(2004) anser att en varierad miljö är betydelsefull för barns motivation till lärande. I 
utomhusmiljön finns en mångfald som barn har möjlighet att mötas av och genom att 
använda miljön på rätt sätt kan den stimulera barn på skilda sätt. Norén-Björn (1993) 
poängterar att som förskollärare är det viktigt att planera in utomhusvistelsen som en 
naturlig del i vardagen och inte betrakta denna som ett uppehåll i den pedagogiska 
verksamheten.  
 
Enligt Quennerstedt m.fl. (2007) har människor skilda upplevelser angående 
utevistelsen, den kan skifta från av vara positiv till att förknippas med obehag. Strotz 
och Svenning (2004) menar att utomhuspedagogikens negativa aspekter är lärares 
känsla av för lite erfarenhet inom området. Dahlgren och Szczepanski (1997) 
poängterar att inomhus har förskollärare tillgång till konkreta arbetsverktyg, men att 
i det pedagogiska arbetet utomhus är inte dessa hjälpmedel synliga vilket är en 
bidragande faktor till osäkerhet.  

3 Metod 
3.1 Datainsamlingsmetod  
För att få svar på de frågeställningar vi har i arbetet har vi använt oss av en kvalitativ 
studie. Stukát (2005) poängterar att en kvalitativ studie har som huvuduppgift att 
förstå och tolka de resultat som kommer fram vid en studie och inte att försöka 
förutsäga, generalisera eller förklara. För att fördjupa oss i och ta del av förskollärares 
syn på utomhuspedagogikens betydelse för barns utveckling och lärande i förskolan 
har vi valt att använda oss av intervju som metod. Vi anser att intervju är ett bra 
verktyg för att ta reda på information och synpunkter och för att minimera risken för 
missförstånd. Vid intervjun finns möjlighet att utreda oklarheter. Bjørndahl (2005) 
anser att en fördel med intervju är att det ges möjlighet till att vara flexibel för att 
kontrollera att ett svar har uppfattats på ett korrekt sätt. Stukát (2005) menar att 
intervju som metod även har begränsningar eftersom det ställs stora krav på de 
frågor som ställs. Frågorna ska vara entydiga och kunna förstås av samtliga 
respondenter. Han menar även att ledande frågor ska undvikas för att inte få ett skevt 
resultat.  
 
Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer då vi vid intervjusituationen 
ville att respondenterna skulle få möjlighet att relativt fritt resonera runt frågorna 
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som ställdes. Vi var flexibla och ställde våra frågor i den ordning som kändes bäst vid 
det specifika intervjutillfället. Denscombe (2009) uttrycker att semistrukturerade 
intervjuer innebär att intervjuaren har en lista med frågor vilken är flexibel där 
ordningsföljden på frågorna kan komma att ändras under intervjuns gång. Vi valde 
att intervjua en person åt gången dels för att alla hade skilda arbetsplatser dels för att 
få fram varje enskild respondents åsikt. Enligt Denscombe (2009) är även en annan 
fördel med personlig intervju då den ska transkriberas, eftersom det underlättar om 
endast en respondent finns med på ljudupptagningen. 
 

3.2 Urval 
Urvalet av undersökningsdeltagare har bestått av tio förskollärare från två olika 
kommuner. Vi valde att intervjua deltagare från två orter av bekvämlighetsskäl i våra 
respektive hemkommuner. Enligt Denscombe (2009) använder sig många forskare av 
bekvämlighetsskäl i sina urvalsprocedurer. Ofta har forskare begränsningar när det 
gäller resurser som tid. Detta gör att det är rimligt att en forskare väljer alternativet 
som är mest fördelaktigt. Vi skickade ut missivbrev till en avdelning på tio olika 
förskolor, varav vi fick positiv respons för ett deltagande av samtliga. Då vi fått positiv 
respons tog vi kontakt via telefon med respektive avdelning och bokade in en tid för 
intervjun. Av tidsaspekt var vi intresserade av att intervjua endast en förskollärare på 
respektive avdelning och förskola. Syftet till detta var för att eventuellt se om det 
fanns olika uppfattningar kring ämnet. Stukát (2005) menar att detta sätt till urval 
får representera helheten då deltagare väljs ut av tidsskäl.   
 
Av de tio förskollärare vi intervjuat arbetar två förskollärare med barn i åldrarna 1-3 
år, två förskollärare arbetar med barn i åldrarna 3-5 år, tre förskollärare arbetar med 
barn i åldrarna 4-5 år och tre förskollärare arbetar med barn i åldrarna 1-5 år.  
 

3.3 Genomförande av intervjuerna 
För att komma i kontakt med förskollärare skickade vi ut ett missivbrev där syftet 
med vårt arbete och en intervju tydligt framgick. Vi beskrev även hur vi beaktar de 
forskningsetiska reglerna som finns att följa. Den första personliga kontakten skedde 
av oss via telefon, efter att vi fått ett positivt svar för deltagande via mail. Här 
bestämdes tid och plats för intervjun och vi lät förskollärarna avgöra så att intervjun 
inte skulle störa den pedagogiska verksamheten i största mån. De flesta intervjuer 
kunde utföras på ett lugnt och ostört ställe på förskollärarnas arbetsplats. Enligt 
Stukát (2005) ska miljön där intervjun sker vara en ostörd plats som upplevs trygg 
för samtliga parter. Men i två fall skedde intervjun i ett angränsade rum där 
barngruppen befann sig vilket innebar att vi blev både avbrutna av såväl barn och 
annan personal. Trost (2005) påpekar att en plats kan ha fördelar och nackdelar. Det 
gäller i analysen att ta i beaktning vilken eventuell inverkan valet av lokal kan ha haft 
när det gäller trovärdigheten i datainsamlingen.    
 
Vi valde att intervjua fem förskollärare var, dels för tidsaspekten men även för att två 
personer som intervjuar kan enligt Trost (2005) få den intervjuade att uppleva ett 
underläge. Intervjuerna spelades in med hjälp av diktafon och stödanteckningar 
gjordes. Samtliga intervjuer varade i ca 10-20 minuter. Anledningen till att vi ville 
använda ljudupptagning vid intervjuerna var att vi skulle kunna vara uppmärksamma 
vid samtalet och lägga fokus på respondentens svar. Vi anser att genom att endast 
anteckna under en intervju för med sig att information kan missas och glömmas bort. 
Det finns heller inget material att gå tillbaka till ifall det finns oklarheter i de 
anteckningar som gjorts. Bjørndahl (2005) anser att fördelar med ljudupptagning är 
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att skapa en god kontakt med respondenten genom att ögonkontakt ges möjlighet 
vilket i sig påvisar ett intresse. Vi anser även att det finns en nackdel med 
ljudupptagning då detta tillvägagångssätt är tidskrävande vid transkriberingstillfället 
då det finns mycket material att gå igenom vilket även Bjørndahl påpekar.  

3.4 Databearbetning och analysmetod 
Efter att vi gjort våra intervjuer lyssnade vi till dessa och transkriberade dem var och 
en för sig. Därefter tittade vi på de svar som hade getts och använde dem som vi 
ansåg var relevanta för att kunna få svar på vårt syfte och våra ställda 
forskningsfrågor. Vi utgick från våra  ställda frågor då vi skulle kategorisera svaren 
inför resultatarbetet. För att kunna kategorisera svaren delade vi in dem efter de 
likheter vi kunde se och de citat som kunde styrka och stärka vårt resultat. 
Denscombe (2009) menar för att kunna använda det insamlade datamaterialet till ett 
forskarsyfte måste materialet sorteras och bearbetas för att materialet tillgängligt för 
en kommande analys.  
 
Det finns faktorer som kan leda till att trovärdigheten i ett arbete ifrågasätts. Stukát 
(2005) menar att kunna påvisa svagheter i sitt arbete innebär en styrka. Vi är 
medvetna om att frågorna som ställs i en intervju har stor betydelse för de svar som 
ligger till grund för resultatet vilket kan påverka trovärdigheten i arbetet. Ytterligare 
faktorer som påverkar vårt resultat och trovärdighet kan vara att vi som intervjuar 
kan tolka svaren på ett felaktigt sätt eller att en för liten undersökningsgrupp har 
tillfrågats. Dessa faktorer överensstämmer med Stukát (2005) och Trost (2005) anser 
även att respondenternas sinnesstämning spelar in på ett undersökningsresultat. 
Enligt Stukát (2005) bör en forskare kunna se och vara medveten om de 
begränsningar en studie har. Detta ökar det förtroende som läsaren får för de 
slutsatser vilka skrivs fram.  
 

3.5 Etiska ställningstaganden 
Vid forskning finns det fyra etiska aspekter, informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet att ta hänsyn till enligt Vetenskapsrådet 
(2002) vilket vi har beaktat i vår forskning. 
 
Vid den första kontakten genom vårt missivbrev informerar vi våra respondenter om 
syftet med intervjun och vår forskning. Respondenterna blev informerade om att 
deltagandet var frivilligt och att de under intervjutillfället hade möjlighet att avbryta 
sitt deltagande. Vi informerade även om att resultatet kommer att visas i vårt slutliga 
arbete men även kan ligga till grund för kommande forskning. Vid intervjutillfället 
informerade vi även om att vårt kommande examensarbete kommer att läggas ut 
offentligt på databasen Diva vilket Vetenskapsrådet (2002) menar är ett 
informationskrav som åligger forskaren. 
 
Enligt Vetenskapsrådet (2002) så har vi informerat våra respondenter om att de när 
som helst under intervjun kan avbryta sin medverkan. Vi har även upplyst om att ett 
avbrytande inte medför någon som helst negativ påföljd. Vetenskapsrådet uttrycker 
att uppgifter och personuppgifter som framkommer i forskningsprojekt är 
konfidentiella och ska behandlas på sådant sätt att ingen kan spåra dessa till en viss 
person. Vi informerade om detta och att det inte heller kommer att framgå vilket 
pedagogisk verksamhet intervjun skett på. Utifrån Vetenskapsrådets 
rekommendationer har vi upplyst våra respondenter om att det insamlade materialet 
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endast kommer att bearbetas och användas i vår forskning och inte för kommersiellt 
bruk. 
 

4 Resultat 
I vår resultatredovisning kommer vi att presentera de svar vi fått under våra 
intervjuer med förskollärare. Rubrikerna vi valt utgår ifrån våra forskningsfrågor och 
det material vi samlat in. 
 

4.1Förskollärares definition av utomhuspedagogik 
Respondenternas svar genomsyrades av att allt de gör inne kan de göra ute vilket 
innebär att de plockar ut material, aktiviteter och därmed lärandet eftersom 
utomhusmiljön kan användas till allt såsom matematik, teknik och språk. En av dessa 
respondenter definierar utomhuspedagogik som att: 
 
   Det betyder väl egentligen samma sak som pedagogik överhuvudtaget, det är samma sak där allt det  
   vi gör inne kan vi göra ute. Vi kan räkna matte, vi kan ha teknik, språk allting. Jag tycker inte att det 
   finns något som heter utomhuspedagogik eftersom man kan göra samma sak som man kan göra inne 
   fast miljön varierar. 
  
Det framkommer att flertalet av respondenterna säger att begreppet betyder att fånga 
upp lärandet i oplanerade situationer och spinna vidare på det. Några respondenter 
uppger att utomhuspedagogik betyder att de som pedagoger kan använda sig av 
naturen för att lära barn. De säger att barn får använda sin fantasi på ett mer 
påtagligt sätt än inomhus då det inte alltid finns färdiga ting att leka med. Några 
respondenter framhåller att utomhuspedagogiken har ett mer planerat innehåll som 
är förutbestämt. Flertalet går till skogen på bestämda dagar där de arbetar medvetet 
med såväl djur, natur, miljö och hållbar utveckling. En av respondenterna uttrycker 
att ”jag måste tänka ut en planering för vad vi ska göra utomhus för att utevistelsen 
ska bli så meningsfull som möjligt och stimulera barns lärande”.    
 
Några av respondenterna är osäkra på begreppet utomhuspedagogik, vad det 
egentligen står för. En uppger att de inte använder sig av utomhuspedagogik och ett 
citat är ”Jag kan väl inte säga att vi driver någon speciell utomhuspedagogik. Vi är ute 
på gården varje dag och får frisk luft”.  
 

4.2 Förskollärarens roll  
Samtliga respondenter upplever utevistelsen som ett positivt inslag i den pedagogiska 
verksamheten och alla uppger att de vistas utomhus minst en gång om dagen. 
Respondenter säger att barn måste trivas och känna trygghet utomhus vilket de anser 
är grundläggande för barns lärande. Flertalet av respondenterna svarar att i deras 
yrkesroll ingår planering av utomhusaktivitet men även att tillvarata de situationer 
och lärandetillfällen som ges utomhus. De svarar att rollen också innebär att skapa 
nyfikenhet för barnen, ställa utmanande frågor som leder dem vidare i sin tanke men 
även att finnas tillgänglig och vara medupptäckare. Någon sa att det är pedagogens 
roll att lyssna på barnen för att kunna fånga deras intressen, ”jag måste kunna lägga 
eventuella planer åt sidan för att följa barnen om det inträffar något spännande”.  
Några respondenter ansåg att barnen inte ska styras i lärandet utan att lärandet ska 
utgå från barnens intresse. Det framkommer att: 
 
   På förskolan ska det vara mycket fri lek så man ska ju inte styra för mycket. Men utgå från de  
   intressen som finns. Som vi jobbar så nappar vi på barnens intresse och när vi har varit ute så har vi 
   sett att de är otroligt intresserade av myror. Detta har vi tagit till oss. Utifrån det har vi arbetat och  
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   planerat verksamheten. Vi styr inte upp det helt utan de får komma med funderingar och styr till 
   viss del. Vi är med och tittar och ställer frågor som kan skapa funderingar och reflektion hos barnen 
   och lotsar dem hur de ska kunna ta reda på svaren. 

 
I förskollärarens roll anser flera respondenter att dokumentation och reflektion är 
viktiga verktyg för både vuxen och barn eftersom det synliggör och medvetandegör 
barnens tankar. I intervjuerna framgår det att Ipad används för dokumentation i 
utevistelsen som därefter tas med in för senare reflektion tillsammans med barnen. 
Det framkommer även att Ipad används för att direkt på plats kunna söka 
information och reflektera tillsammans med barnen.  
 
Några respondenter anser att barns intresse måste väckas för olika saker i miljön.  
Respondenter uppger att det i rollen ingår att guida och visa barnen vad som finns i 
naturen och hur material kan användas genom fantasin. En av respondenterna 
svarade ”att jag är lika mycket pedagog utomhus som inomhus. 
 

4.3 Utomhuspedagogikens betydelse 
Samtliga respondenter uppger att utomhuspedagogik har stor betydelse när det gäller 
barns motorik. De säger att det finns ett stort rörelsebehov som inte kan 
tillfredsställas inomhus. Utomhusmiljön innebär även större ytor att vara på och 
underlaget är mer varierat vilket tränar både balans och grovmotoriken. Ett fåtal 
respondenter nämner att finmotoriken gynnas i utomhusmiljön då det finns mycket 
naturmaterial att plocka med såsom barr, stenar eller kottar. Det framkommer att 
naturmaterialet som finns att tillgå utomhus är oändligt och gratis. En respondent 
menar ”att i utevistelsen används det material som finns att tillgå i det pedagogiska 
arbetet och att man inte är beroende av lärmaterial, du använder vad som finns”. 
Respondenten säger samtidigt att det krävs fantasi och kreativitet för att exempelvis 
komma på hur en pinne eller sten kan utveckla barns lärande i matematik eller språk. 
Respondenter sa att ämnen som matematik på ett mer lustfyllt sätt kan användas i 
leken både planerat och oplanerat. En respondent uttryckte att även språket 
stimuleras på ett annat sätt utomhus genom att barnen introduceras till många nya 
ord och får möjlighet att uppleva dessa via sina sinnen. Respondenten uttryckte 
”språket blir ett annat utomhus eftersom vi och barnen måste benämna olika saker i 
naturen”. 
 
Flertalet av respondenterna berättar att leken förändras i utevistelsen eftersom det 
ges större möjlighet till rörelselekar exempelvis åka rutschkana, cykla, klättra och 
gräva i sandlådan. Några säger att barns fantasi stimuleras på ett mer påtagligt sätt i 
uteleken eftersom tillgången till lekmaterial är begränsad. Det framkommer att:  
 
   Inomhus har vi det färdiga materialet och utomhus får man ta det som finns. Alltså man använder 
   fantasin mer genom att vara utomhus då barnen kan komma på vad en pinne kan användas till 
   förutom att bara vara en pinne, vilket skapar en kreativitet hos barnen.  

 
Några respondenter menar att konfliktsituationer mellan barn blir färre eftersom 
ytan de vistas på är så mycket större än inomhus. Någon av respondenterna uppger 
att det sociala samspelet ser annorlunda ut eftersom det inte är samma konkurrens 
om leksaker utomhus och att det är lättare att gå ifrån och vara för sig själv. En 
respondent uttalar att kamratrelationerna i utomhusmiljön förändras och nya 
gruppkonstellationer skapas och prövas. ”Jag har sett hur vissa barn blommar upp 
och agerar annorlunda än vad de gör inomhus”. 
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Samtliga av respondenterna anser att utomhuspedagogik innebär att barnen får frisk 
luft vilket för med sig både piggare och friskare barn. Ett fåtal av respondenterna 
berättar att barnen blir lugnare av att vistas utomhus och säger att det gäller i såväl 
utomhusvistelsen som då de kommer in på förskolan igen. Några respondenter 
använder utomhuspedagogiken för att få en variation på det lärande som sker 
inomhus. De introducerar och arbetar med ämnen utomhus på ett sätt som kan 
tilltala de barn som har en inlärningsstil som bygger på rörelse eller att aktivera 
sinnena. Hälften av respondenterna uppger sinnena som en viktig betydelse för 
utomhuspedagogik eftersom barn lär på olika sätt exempelvis genom att känna, lukta, 
titta och smaka. Några respondenter säger att utomhuspedagogik bidrar till att barn 
upplever saker i sin rätta miljö och då blir lärandet mer verkligt för barnen. En 
respondent sa att ”visar jag en bild av en myrstack är det ju inte samma sak som att 
titta på en ute i naturen”. 
 
Av de svar som respondenterna ger så framkommer endast ett fåtal svårigheter och 
nackdelar med utomhuspedagogik. Hälften av respondenterna anser att kläder och 
väder har betydelse för att utomhuspedagogiken ska kunna genomföras. Det 
framkommer att verksamheten kan falla på att barn inte har de kläder som behövs för 
att vistas utomhus. Respondenterna menar att då barn exempelvis blir blöta eller 
fryser påverkas deras lust, nyfikenhet och därmed lärandet. Ett fåtal respondenter 
uppger att utomhusvistelse innebär att barngruppen sprider ut sig på ett större 
område än inomhus vilket medför en svårighet att se vad alla gör och befinner sig 
vilket bidrar till en otrygghet hos personalen. Några menar att de måste hålla vakt på 
ett annat sätt än inomhus och en respondent sa ”det gäller att vara alert och hålla koll 
på vad barnen gör eftersom det lätt kan hända saker på platser som inte är så 
synliga”.  
 
Respondenter uppger att de använder utomhuspedagogik i miljöer som 
förskolegården, skogen och närområdet. Flertalet av respondenterna svarar att 
beroende av vilken aktivitet de har planerat styr valet av utemiljön och att miljön 
varieras för att skapa lärtillfällen.  
 
I valet av vilken utomhusmiljö som ska användas framkommer det genom en 
respondent att: 
 
   Det är ju utifrån ålder, vilka barn man har. Med de små barnen så kan man ju inte dra i väg till någon 
   skog som ligger två km bort, men då kanske det räcker med att gå upp i en skogdunge bakom 
   förskolan för att göra det lättillgängligt men ändå så det motsvarar ändamålet. Det är väl att man ska 
   utnyttja närmiljön och inte bara vara på gården utan att man ska gå utanför och se möjligheterna.  
   Sen väljer jag miljö utifrån vad vi ska göra. Handlar det om rörelselekar går vi till en öppen, plan yta, 
   men ska barnen öva motorik är en skogspromenad bättre då det finns stockar, stenar och ojämn 
   mark att gå på. Om vi ska samla material för något skapande går vi till den plats vi kan hitta tex löv 
   eller kastanjer. 

 
Många respondenter menar att utomhuspedagogik bedrivs och uppkommer även i 
oförutsedda situationer i den befintliga miljön som barngruppen vistas i. En 
respondent påtalar att pedagogiken ständigt finns med och att det är nödvändigt att 
ta tillvara på miljön och det som händer på vägen till och från en plats och att 
ständigt se lärtillfällen. 
 
 
 



17 

 

5 Resultatanalys och diskussion 
5.1 Metoddiskussion 

Vi har gjort en kvalitativ studie och använt oss av semistrukturerade intervjuer. Detta 
eftersom vi anser att semistrukturerad intervju passar vår undersökning eftersom vi 
vill ha färdiga intervjufrågor som kan ställas i den ordning som passar bäst men även 
då vi vill att respondenterna ska ha möjlighet att uttrycka sig fritt. Denscombe (2009) 
menar att semistrukturerade intervjuer innebär att det finns frågor som intervjuaren 
på ett flexibelt sätt kan ändra ordningsföljden på så att det passar in i samtalet. 
Författaren anser även att denna typ av intervju har fördelar som lyfter fram den 
intervjuades synpunkter och att denne får på ett utförligt sätt utveckla sina svar.  
Ytterligare en anledning till att vi ville ha färdiga frågor var att vi antog att det skulle 
underlätta vid sammanställningen av resultatet. 
 
Genom reflektion har vi fått insikten om att vårt val av att använda ljudupptagning i 
intervjusituationen har varit ett positivt tillvägagångssätt. Genom detta har vi kunnat 
vara aktiva i intervjusituationen och kunnat lyssna in respondenternas svar och ställt 
enstaka följdfrågor. Intervjuerna utförde vi enskilt på grund av tidsaspekten. I efter 
hand har vi funderat över, och konstaterat, att det hade varit fördelaktigt om vi båda 
två kunnat närvara under samtliga intervjutillfällen eftersom det då hade varit 
enklare att kunna utveckla nya frågor som skulle kunna användas i kommande 
intervjuer och därmed öka validiteten på vårt arbete. Stukát (2005) påpekar att då 
två personer intervjuar kan mer av intervjun uppfattas och att det finns möjlighet att 
anpassa frågetekniken till nästkommande intervju eftersom både varit närvarande 
och sett för- och nackdelar med frågorna. Vi anser att den metod vi valde för studien 
fungerat relativt bra, men på en bristande erfarenhet att vara i situationen att 
intervjua har vi har upplevt svårigheten med att ställa relevanta frågor som 
korresponderar med studiens frågeställningar. Ytterligare en svårighet har varit att 
ställa följdfrågor som inte styr de svar som respondenterna ger. I missivbrevet som 
skickades ut innan intervjuerna beskrev vi utförligt vårt syfte och mål med studien, 
men det kunde ha varit befogat att skicka med våra intervjufrågor för att 
respondenterna skulle kunnat vara mer förberedda inför vårt möte. Detta anser vi ha 
kunnat påverka utgången av resultatet då respondenterna hade haft mer tid att 
reflektera kring frågorna. 

5.2 Resultatanalys 
Resultatet har i stora drag visat på positiv inställning till utomhuspedagogik. Det 
framkommer att förskollärare ger en definition av begreppet utomhuspedagogik som 
att lärande tas med ut och kan uppstå i varierande miljöer. Här ingår i yrkesrollen att 
skapa en trygghet för barns vistelse utomhus, att tillvarata lärandetillfällen som sker 
och att tillsammans med barnen vara medupptäckare. Förskollärare har även som sin 
uppgift att vara kreativ och kunna visa på den mångfald utomhusmiljön har att ge. 
Det gäller att kunna skapa nyfikenhet hos barn och detta kan ske genom utmanande 
frågor som leder dem vidare i lärandet. I utomhuspedagogik stimuleras samtliga 
sinnen på ett påtagligt sätt vilket främjar barns skilda inlärningsstilar. Barns lek 
förändras ute genom de vidgade ytorna men även de sociala relationerna kan yttra sig 
annorlunda. 
 
5.2.1 Förskollärares definition av utomhuspedagogik  
Flertalet av respondenterna menar att begreppet utomhuspedagogik kan definieras 
som att lärandet tas med ut och att den verksamhet som bedrivs inomhus kan tas 
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med utomhus. Det framkommer i vår studie att flertalet av respondenterna upplever 
att begreppet betyder att lärandet dels fångas i oplanerade situationer utomhus och 
det är därifrån lärandet ska fortlöpa men samtidigt att utomhuspedagogik är en 
planerad verksamhet. Den definition som Szczepanski (2007) ger enligt Centrum för 
miljö- och Utomhuspedagogik (2004) är att utomhuspedagogik innebär att rummet 
för lärandet flyttas ut till det natur- och kulturlandskap och samhällsliv som finns att 
tillgå. Vår studie visar på resultat att utomhuspedagogik uppfattas som att lärande 
kan uppstå i varierande miljöer som skogen, förskolegården och närmiljön. Några 
respondenter framhåller att de tar med material och aktiviteter och utnyttjar 
resurserna i utomhusmiljön som en naturlig del i verksamheten för att integrera 
ämnen och skapa ett lärande. Szczepanskis (2008) studie visar att växelverkan 
mellan utomhus- och inomhusmiljön gynnar barnen positivt i deras lärande eftersom 
de i utomhusmiljön får uppleva med hela kroppen vilket främjar förståelsen för 
fenomen då kropp och hjärna samspelar. Att få erfara i autentiska situationer främjar 
barnens lärande då de får möjlighet att skapa en bild framför sig vilket leder till att 
kunskapen får någonting att hängas upp på.  
 
5.2.2 Förskollärares syn på yrkesrollen  
Det framkommer tydligt i vår studie att förskollärare har en roll i utomhuspedagogik 
att påvisa vad naturen har att tillgå i form av material och vad detta kan användas till 
på ett kreativt och fantasifullt sätt. Det framkommer tydligast att förskollärarna i 
studien använder naturmaterial som exempelvis kottar, pinnar och stenar då det 
kommer till ämnet matematik. Förskollärarna anser att de på detta sätt kan utmana 
barnen i matematik på ett lustfylld och varierat sätt utomhus, både i planerade och 
oplanerade situationer. Resultatet visar på att flertalet respondenter anser att den roll 
som förskollärare har i utomhuspedagogik är att tillvarata de lärandetillfällen som 
uppstår i barns utevistelse och vara en medupptäckare med barnen. Ohlsson (2009) 
menar att pedagoger i utomhuspedagogik ska vara aktiva med barnen och utnyttja 
naturen som ett redskap för främjandet av barns utveckling.  
 
I vår studie framkommer att en respondent anser att språket stimuleras på 
varierande sätt i utevistelsen eftersom barnen introduceras till nya ord och upplever 
dessa med sina sinnen. Resultatet Szczepanski (2008) redovisar i första delen av sin 
studie är att det finns positiva effekter då det gäller ämnen som matematik, men att 
språket inte främjas lika mycket. Däremot poängterar Norén-Björn (1993) att 
språkutvecklingen främjas naturligt genom utomhusvistelsen då talet knyts till 
processer och situationer. I andra delen av Szczepanskis (2008) studie påvisas att 
utbildning av personal har inverkan på deras kunskap om hur alla ämnen kan tas 
med till uterummet. Här blev det tydligt att språket kan utvecklas och gynnas av 
utomhusmiljön vilket främjar barns lärande. Brügge och Szczepanski (2007) anser att 
förskollärare måste se de möjligheter som utemiljön besitter och använda denna som 
såväl ”klassrum” och läromedel.  
 
Förskollärarna i vår studie menar att det är viktigt att skapa nyfikenhet hos barnen 
och kunna ställa frågor som är utmanande, som har som uppgift att leda barnen 
vidare i deras lärande. Ericsson (2002) framlägger att förskolläraren har som redskap 
i sin yrkesutövning att ställa de frågor som utmanar och är relevanta för barns 
kunskapsutveckling. Ohlsson (2009) poängterar att frågorna ska vara vägledande och 
inte syfta till att ge rätt svar.  
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Ericsson (2002) menar att rollen som förskollärare innebär att vara en förebild och 
det är betydelsefullt för tryggheten i barngruppen. Det blir uppenbart i vår studie att 
rollen innefattar att skapa trygghet och trivsel för barnen i utomhusmiljön eftersom 
trygghet är en grundsten för lärande. Även Granberg (2000) framhåller att då ett 
lärande i utomhusmiljö ska uppstå hos barn behövs en trygghetskänsla. Hon menar 
att för att detta ska uppstå är det nödvändigt att barnen är bekanta med de platser de 
vistas i. Då barn kommer till en ny miljö så börjar de att orientera sig för att skapa en 
överblick av uterummet och därmed skapa en trygghet. Av denna anledning bör inte 
platser varieras så ofta eftersom barns utforskande hämmas på grund av att de riktar 
in sig på att skapa en trygghet istället. Lpfö98/10 poängterar att den pedagogiska 
verksamheten ska genomsyras av trygghet för samtliga barn.  
 
I vår studie framkommer det att förskollärare känner en viss otrygghet i uterummet 
eftersom ytorna är stora, vilket gör att det försvårar överblicken av barngruppen och 
det pedagogiska arbete som bedrivs. NCFF (2006) skriver att storleken på 
barngruppen kan vara ett hinder i förhållande till den personaltäthet som finns. Ett 
hinder för utomhuspedagogik som påtalats under våra intervjuer är barns avsaknad 
av eller lämpliga kläder. Det framkommer att då barn är frusna hämmas deras 
inlärning. Quennerstedt m.fl. (2007) menar att utevistelsen kan upplevas obehaglig 
på grund av att barnen blir blöta och kalla. 
 
Brügge och Szczepanski (2007) betonar att förskolläraren måste ha kunskap om 
utomhusmiljön så att platsen kan användas i rätt syfte. Det framgår av de svar vi fått i 
studien att förskolläraren måste vara medveten om målet med utevistelsen för att på 
så sätt kunna använda rätt miljö för lärandet. Respondenter menar att 
förskollärarens roll är att använda sig av varierande miljöer för att skapa 
lärandesituationer som inte kan ske inomhus. De menar att förskollärare har som 
uppgift att väcka ett intresse för olika fenomen i naturen och tillvarata barnens 
upptäckter. Ericsson (2002) anser att det är av vikt att förskolläraren är lyhörd för de 
upptäckter barnen gör och använda dessa för ett vidare arbete. Då barns upptäckter 
tillvaratas stärks deras självkänsla. Brügge och Szczepanski (2007) påpekar att det är 
av vikt att förskollärare har flexibilitet och fingertoppskänsla i sitt arbetssätt. Detta 
framkommer i vår studie då det i yrkesrollen ingår att anpassa verksamheten och 
planera om så att den följer barnens intressen vilket i sin tur skapar ett lärande. 
 
Lpfö98/10 framskriver dokumentation som ett reflekterande verktyg i 
förskollärarrollen för att synliggöra barns lärande och utveckling och följa barnens 
förändrade kunnande inom skilda målområden. Det framkommer i vår studie att 
dokumentation är en viktig del av yrkesrollen och att dokumentation i 
utomhusvistelsen används i form av Ipad. Den används för att på plats söka efter 
information som används för reflektion. Ipaden används även för att filma och ta kort 
med, som vid ett senare tillfälle används för reflektion och diskussion för ett vidare 
lärande. Dahlgren och Szczepanski (1997) skriver om Dewey (1859-1952) som 
menade att reflektion måste ske för att erfarenheter ska bli kunskap.   
 
5.2.3 Möjligheter  
Ett resultat som framkommer i vår studie är att utomhuspedagogik skapar 
förutsättning för förskollärare att stimulera många sinnen hos barnen. De menar att 
barn lär genom att smaka, titta, lukta och känna. Detta är fördelaktigt då det gäller att 
nå barn eftersom de har varierande inlärningsstilar. Det framkommer även i studien 
att barn lär genom rörelse av olika slag. Ohlsson (2009) anser att barns sinnen 
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stimuleras i utomhusmiljö och genom att de får använda kroppen och sinnena i 
tänkandet skapar de egna erfarenheter. Vår studie påvisar att barns inlärning främjas 
om de får uppleva fenomen, ord och begrepp i dess rätta miljö eftersom detta skapar 
en realistisk bild för barnen som de kan ta till sig. Dahlgren och Szczepanski (1997) 
skriver om Key (1849-1926) som förespråkade om utomhuspedagogik som ett medel 
för kunskap där upplevelser i verkligheten är grundläggande för barns 
kunskapsutveckling.  
 
Granberg (2000) betonar att ytorna som finns utomhus bidrar till att rörelsefriheten 
hos barn ökar vilket gynnar deras motorik. De tillfrågade förskollärarna uttrycker att 
utevistelsen är betydelsefull för barns motorik eftersom rörelsebehovet inte kan 
tillfredställas i innemiljön och att vissa aktiviteter som att cykla, klättra eller gräva i 
sandlådan inte kan utföras i inomhusmiljö. Det framkommer även i vår studie att 
utomhuspedagogiken används för bland annat träning av balans och grovmotorik 
vilket överensstämmer med Granbergs åsikter om att terrängen utomhus erbjuder 
övning i att samordna och behärska sina kroppsrörelser. Ohlsson (2009) menar att 
även barns finmotorik stimuleras i utevistelsen då det finns stor tillgång till material 
att plocka med och att det finns utmaningar för samtliga barn inom den motoriska 
träningen. Även våra respondenters svar visar att finmotoriken gynnas av 
naturmaterialens användande på ett positivt sätt eftersom barnen har möjlighet att 
plocka med exempelvis stenar, kottar och barr. De påpekar att dessa material är 
oändliga och dessutom gratis.  
 
Vår studie uppvisar resultat på att barns lek i vistelsen ute förändras eftersom ytorna 
är större, ger möjlighet till rörelselekar och att det finns tillgång till annat lekmaterial. 
Det framkommer även att fantasin hos barnen stimuleras i uteleken eftersom 
lekmaterialet är begränsat och måste i vissa fall med hjälp av fantasin hittas på och 
skapas. Resultat i Mårtenssons studie (2004) visar på att den fysiska miljön har 
betydelse för barns lekar eftersom de olika områdena i utemiljön erbjuder barnen 
olika sysselsättningar. Författaren menar att landskapet leker med barnen i form av 
att en variation av platser som inbjuder till rörelse, samspel och kommunikation. 
Utomhusmiljön fungerar även som frirum för barnen men studien belyser framför 
allt att barn med lust tar sig an aktiviteter utomhus då de styr över dessa på egen 
hand. 
 
Mårtenssons studie (2004) påvisar även att barns sociala relationer förändras i 
utemiljön samtidigt som den bidrar till nya sociala konstellationer. Detta går hand i 
hand med de svar vi fick fram i vår studie då förskollärarna uppger att barns 
kamratrelationer och gruppkonstellationer förändras utomhus. Ericsson (2002) 
menar att då förutsättningarna förändras för de sociala relationerna kan det medföra 
att negativa sociala mönster bryts. Vår studie visar även att det sociala samspelet ser 
annorlunda ut då konkurrensen om plats och leksaker inte är lika påtaglig. Vidare 
framkommer att konfliktsituationer minskar utomhus eftersom det finns större ytor 
att vistas på och det är enklare att kunna dra sig undan vid behov.  
 

5.3 Resultatdiskussion 

Diskussionen kommer knyta samman det resultat vi fått fram med teori, egna tankar 
och reflektioner. Genom vår studie ser vi att utomhuspedagogik är ett svårdefinierat 
begrepp med en variation av dess betydelse hos förskollärare. Det framkommer att 
platsen för lärandet har stor betydelse och att utomhuspedagogik kan användas som 
ett redskap för lärandet. Det visar sig att utomhuspedagogik har stor betydelse då det 
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kommer till såväl att integrera ämnen som sociala relationer. Det finns svårigheter 
med att bedriva utomhuspedagogik men genom vissa åtgärder kan dessa hinder bli 
färre.    
 
Resultat från vår studie visar att begreppet utomhuspedagogik tolkas som det 
pedagogiska arbete som äger rum utomhus och i den närmiljö som finns att tillgå. 
Den närmiljö som de tillfrågade refererar till är framförallt förskolegården och 
närliggande skog. Szczepanski (2007) refererar till Centrum för Miljö- och 
Utomhuspedagogik (2004) som poängterar i sin definition av begreppet att rummet 
för lärandet ska flyttas ut till naturlandskap och samhällsliv. Resultatet i vår studie 
visar vidare på en variation när förskollärare definierar begreppet 
utomhuspedagogik. Det framkommer att det kan vara allt ifrån att begreppet 
definieras från att vara en planerad verksamhet till att fånga upp lärandet som 
uppstår i oplanerade situationer.  
 
Något vi inte hade förväntat oss och förvånade oss var att i studien framkom en viss 
osäkerhet ifall det bedrevs någon utomhuspedagogik i deras verksamhet. Under 
intervjuerna blev vi varse om att det är begreppet i sig som är svårt att förklara men 
det är tydligt att samtliga använder sig av utomhuspedagogik i sin verksamhet. Vi 
tolkar osäkerheten som att det är begreppet i sig som är svårt att ta till sig, men 
insikten om förskollärares omedvetenhet om begreppet gör oss förvånade. Ett uttryck 
som framkommer i en intervju är att en förskollärare ska vara lika mycket pedagog 
utomhus som inomhus. 
  
I studien framkommer det att utomhuspedagogik kan kännas stort och främmande 
och inte som den naturliga del som det egentligen är och borde vara. Brügge och 
Szczepanski (2007) betonar att den pedagogik som ses som traditionell ska 
kompletteras med utomhuspedagogik som ett naturligt inslag i verksamheten.  
Norén-Björn (1993) menar att det handlar om att inte se på utevistelsen som avbrott i 
det pedagogiska arbetet utan att det innebär att pedagogiken följer med ut. Vi 
samtycker med dessa påståenden och genom vårt resultat ser vi att en stor del av 
dagen vistas samtliga förskollärare ute tillsammans med sina barngrupper och därför 
är det av vikt att de är medvetna om uterummets möjligheter. Ericsson (2004) 
påtalar att utemiljön erbjuder barn mångfald och om denna används korrekt leder 
det till en stimulering hos barnen på ett flertal sätt.  
 
Det framkommer i resultatet att förskollärarna generellt har en positiv inställning till 
utevistelse och att den gynnar barnen på fler sätt. Detta kopplar vi till Szczepanski 
(2007) som refererar till Centrum för Miljö- och Utomhuspedagogik (2004) som 
betonar att lärandets plats är betydelsefull. Vi har upplevt att rätt miljö har betydelse 
för lärande då barn har olika inlärningsstilar. Utemiljön medför intryck och 
upplevelser som barnen inte kan erhålla inomhus. Det verkar som om utevistelsen 
medför en möjlighet att stimulera samtliga sinnen, vilket gör att barnen kommer i 
kontakt med så många fler känslor än vad de gör i inomhusmiljön. Genom att vistas 
ute kan lärandet ske genom att barn får uppleva med hela kroppen vilket medför ett 
annat engagemang och förståelse. I vår studie framkommer det att ett 
verklighetsbaserat lärande och då sinnena stimuleras är fördelaktigt för barns 
inlärning då de gör kunskapen till sin egen. Szczepanskis studie (2008) påvisar att 
utomhuspedagogik bidrar till barns lärande och utveckling då de får möjlighet att 
erfara ting i dess autentiska miljö. Ohlsson (2009) poängterar att i utomhusmiljö 
stimuleras barns sinnen. Då barn får använda såväl kropp och sinnen i tänkandet 
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bygger de egna erfarenheter. Genom erfarenhet är vi väl medvetna om att 
utomhusmiljön inte alltid för med sig positiva upplevelser för barn. Barn kan behöva 
stöd och träning i att vistas ute för att känna en trygghet i en för dem okänd miljö. De 
stora ytorna med många intryck och att miljön i vissa fall kräver en fantasi och 
kreativitetsförmåga hos barn kan få dem att känna olust i utevistelsen. Detta skulle i 
sin tur kunna påverka lärandet på ett negativt sätt eftersom trygghet är en källa till 
lärande. Granberg (2000) menar att det är nödvändigt att barn känner trygghet för 
att ett lärande ska uppstå.  
 
I utevistelsen förändras gruppkonstellationerna, kamratrelationerna och leken får en 
annan karaktär enligt respondenterna. Här kan vi se att vistas ute har ett pedagogiskt 
syfte i form av att barn utmanas att göra andra val och genom att miljön förändras så 
skapas det andra förutsättningar för de gruppsammansättningar barnen vanligtvis 
har. Undrar om inte barn ska ges möjligheten att vistas i olika grupper och 
konstellationer vilket kan stärka dem som individer genom att en interaktion med 
andra barn kan erhålla nya perspektiv och roller. Det framkommer i vår studie att 
förskollärare upplever att barn i utomhusmiljö ändrar sin roll och agerar annorlunda 
mot vad de gör i inomhusmiljön. Ericsson (2002) menar att den sociala ordningen 
och rollerna i barngruppen förändras då de vistas utomhus eftersom invanda mönster 
och relationer bryts genom miljöombytet. Den miljö som finns ute skapar andra 
förutsättningar för barns kunnande och prestationer vilket stärker de barn som har 
en mindre framträdande roll i inomhusmiljön. Vi samtycker med författaren, men 
undrar om inte utomhusmiljön med dess förutsättningar kan medföra att de barn 
som inomhus har en framträdande roll utsätts för andra krav som för dem kan 
kännas främmande. Det kan möjligtvis finnas barn som inomhus är kreativa och 
använder det färdiga material som finns att tillgå i leken. När de kommer ut ställs de 
inför andra förutsättningar där kreativiteten sätts på prov eftersom fantasin måste 
användas för att skapa material eller få igång leken. Här kan vi se att roller och 
relationer förändras och det ger oss som förskollärare möjlighet att på ett pedagogiskt 
sätt låta barn träna på sociala roller och relationer. Brügge och Szczepanski (2007) 
understryker att barns sociala kompetens och samarbetsförmåga gynnas då det i 
uterummet finns andra krav då det gäller den sociala aspekten. 
 
Hur förskollärarna använder utomhuspedagogik för att främja barns lärande och 
utveckling syns genom vår studie då det framgår att de medvetet gör ett val av vilken 
lärandemiljö som ska användas. Det verkar som om valet av miljö har stor betydelse 
när det gäller planerade aktiviteter men vi undrar om det inte är värt att reflektera 
över de upplevelser och det lärande som sker i förflyttningen mellan platser. Då 
menar vi att i denna förflyttning sker många spännande och lustfyllda 
lärandetillfällen som är en del i utomhuspedagogiken. Här skulle förskolläraren 
kunna ha ett gyllene tillfälle att plocka upp barnens idéer och tankar och som 
verksamheten därefter kan byggas vidare på. Detta överensstämmer med Ericsson 
(2002) som påpekar att förskollärare ska vara lyhörda för barns upptäckter och 
använda dessa i verksamheten. Det glädjer oss att resultatet i studien visar på att 
respondenterna arbetar med att tillvarata barns upptäckter och agerar 
medupptäckare. 
 
Det framkommer i vårt resultat att det framförallt är matematiken som nämns som 
det ämne som förskollärarna arbetar med ute och lägger upp en pedagogisk planering 
kring. Detta resultat gör oss förvånade eftersom flertalet av respondenterna uppger 
att alla ämnen kan tas med ut. En anledning till resultatet kan vara att matematiken 
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är synlig på ett påtagligt sätt eftersom man kan använda sig av såväl naturmaterial 
som utomhusmiljön i sig för att skapa ett lärande i ämnet. En fråga vi ställer oss är 
varför en pedagogisk planering som inkluderar lärandet i utomhusmiljö inte sker i 
alla ämnen. Vi kan tänka oss att en anledning till detta är att bristande kunskap om 
utomhuspedagogikens möjligheter hos förskollärare och en omedvetenhet i det 
pedagogiska arbete som de faktiskt utför. Szczepanski (2008) visar i sin studie att 
utbildning av personal leder till utvidgad vetskap om att alla ämnen med fördel kan 
tas med ut. En möjlig orsak till att det upplevs svårt att arbeta med 
utomhuspedagogik är bristfällig kunskap om vad denna pedagogik innebär. Detta är 
dock något som inte framträdde i vårt resultat. Vi ställer oss därför frågan om inte 
utomhuspedagogik borde ha en mer framträdande roll i lärarutbildningar. 
 
I det resultat vi fick fram genom vår studie kunde vi se att förskollärarna inte 
uppfattade att det fanns så många nackdelar med att bedriva utomhuspedagogik. De 
nackdelar som exponerades var dock att förskollärare kan känna en viss osäkerhet då 
det gäller att ha en barngrupp utomhus relaterat till de stora ytor som finns. De 
menade att svårigheten ligger i att ha kontroll och veta var alla barn befinner sig. 
Detta kan sammankopplas med NCFF (2006) som menar att svårigheter för 
utomhuspedagogik kan vara för lite förskollärare relaterat till barngruppens behov. 
Genom erfarenhet vet vi att det kan vara svårt att möjliggöra en aktivitet för en del av 
barngruppen då ytorna är stora eller har en terräng som gör det svårt att se de barn 
som inte vill delta i aktiviteten. Det är ett problem som alltid kommer att finnas men 
vi anser att de fördelar uterummet ger väger upp nackdelarna. Även resultatet från 
vår studie visar att förskollärare anser att utomhusmiljön är ett utmärkt läranderum 
som gynnar barns motorik och rörelsebehov just på grund av de stora ytorna. 
Szczepanskis studie (2008) uppvisar ett resultat då rörelse skapar ökade möjligheter 
för barns lärande. Vi har erfarit att en del barn har ett större rörelsebehov än andra i 
sitt lärande och detta kan med fördel beaktas i verksamheten. Vi har upplevt att vissa 
barn behöver uppleva exempelvis ord och begrepp med sin kropp. Mårtensson 
(2004) betonar att för att yngre barn ska kunna uttrycka sig är rörelse och kontakt 
med fysisk omgivning en nödvändighet. För att tillmötesgå det skiftande behov och 
utgå från det enskilda barnet skulle utomhusmiljön kunna gynna lärandet och 
utvecklingen.  
 
Resultat från vår studie visar på barns brist på rätt kläder som ett hinder för 
utevistelsen, vilket kan leda till att verksamheten måste planeras om. Kläder är en 
viktig del för att den pedagogiska verksamheten ska fungera, det gäller att barnen har 
tillgång till kläder efter väderlek. Enligt erfarenhet är det betydelsefullt att det finns 
en samverkan med vårdnadshavarna för att de ska få en förståelse för vikten av hur 
barns kläder påverkar den verksamhet som förskolan ska bedriva. Förskolan arbetar 
efter de mål Lpfö98/10 föreskriver att verksamheten ska bedrivas i varierande 
miljöer såväl inomhus som utomhus. Detta gör att kläderna skulle kunna få stor 
betydelse för att vistelsen ute ska fungera på ett tillfredsställande sätt. Vi är medvetna 
om att brist av funktionella kläder kan skapa obehag för barn vilket kan medföra att 
de får en negativ upplevelse av utevistelsen. Quennerstedt m.fl. (2007) menar att 
utevistelsen upplevs olika av individer. En del upplever den som meningsfull medan 
andra associerar den med negativa känslor i form av att de känner sig frusna och 
blöta. Ericsson (2004) betonar att det första möte barn får med naturen kan 
karaktäriseras av osäkerhet och otrygghet. Det förhållningssätt och attityd som vi 
själva utstrålar i samband med utevistelse har stor betydelse då vi i vår yrkesroll 
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agerar förebilder för barnen. Vi har som mål i vårt arbete att medverka till att barn 
får positiva upplevelser av utevistelse. 
 

5.4 Slutsatser 
Vårt syfte med studien har varit att undersöka hur förskollärare ser på 
utomhuspedagogikens betydelse för barns utveckling och lärande i förskolan. Genom 
vårt arbete har det på ett tydligt sätt framkommit att utevistelsen och den 
pedagogiska verksamhet som bedrivs ute har en betydande roll och positiva effekter 
på många områden. Genom att använda det otroliga uterummet skulle barn kunna 
inta en lärmiljö där de har möjlighet att använda den lärstil som passar dem bäst. 
Genom intervjuer med en grupp förskollärare har vi fått fram att dessa anser att barn 
lär på skilda sätt och använder sina sinnen i lärandeprocessen och att detta på ett 
naturligt sätt främjas i utomhuspedagogiken. Det verkar som om utevistelsen medför 
en positiv utveckling då det gäller barns lek, motoriska utveckling, hälsa och sociala 
relationer. 
 
Det resultat vi fått fram påvisar endast ett fåtal negativa aspekter på 
utomhuspedagogik. Det har framkommit att brist på funktionella kläder, en 
osäkerhet hos förskollärarna angående arbetssättet och attityder till utevistelse är det 
som talar emot utomhuspedagogik. Vår slutsats är att det finns så ofantligt mycket 
positivt och inspirerande med utomhuspedagogiken och därför bör den användas 
med tanke på den vinning som den skänker barnen i deras lärande och utveckling. 
 

5.5 Nya forskningsfrågor 
En ny form av förskoleverksamhet har under åren dykt upp, i form av mobila 
förskolor med en naturlig prägel av utomhuspedagogik. Det skulle vara intressant att 
se hur förskollärare på mobila förskolor ser på utomhuspedagogikens möjligheter och 
hur de använder sig av utomhusmiljön i sin verksamhet då de har obegränsad tillgång 
till olika miljöer. Skiljer sig det arbete och aktiviteter som bedrivs på en mobil 
förskola från den pedagogiska verksamhet som beaktats i denna studie? 
 
Under arbetets gång har vi även diskuterat om digitala verktyg kan användas och 
utveckla barns lärande i utomhuspedagogiken på ett annat sätt än att dokumentera, 
reflektera och att söka fakta, vilket är de användningsområden som digitala verktyg 
har idag enligt studiens resultat. Därför vore det av intresse att forska vidare på 
huruvida digitala verktyg i utemiljön kan utveckla verksamheten och barns lärande. 

5.6 Pedagogisk relevans 
Vårt arbete har synliggjort hur förskollärare ser på utomhuspedagogiken. Den studie 
som genomförts har påvisat positiva effekter inom många områden som har stor 
betydelse för barns lärande och utveckling. Detta arbete kan medföra en medvetenhet 
hos yrkesverksamma inom förskolan och ge inspiration till att utveckla verksamheten 
så den uppnår de mål läroplanen förespråkar. Vår förhoppning är att arbetet har visat 
på att utomhuspedagogik är ett naturligt komplement till den verksamhet som 
bedrivs inomhus. Vi hoppas att detta arbete kan skapa en diskussion om de fördelar 
utevistelsen för med sig eftersom barn på förskolan tillbringar en stor del av sin tid 
utomhus.  
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Bilaga A - Missivbrev 
 

Hej! 
 
Vi två lärarstudenter från Mälardalens Högskola. Vi går vår sista termin och håller 
just nu på med vårt avslutande examensarbete som syftar på hur förskollärare ser på 
utomhuspedagogikens betydelse för barns lärande utveckling i förskolan. 
För att få fram förskollärares åsikter och bild av utomhuspedagogik kommer vi i vårt 
arbete att använda oss av intervjuer som metod. Vi undrar därför någon på er 
avdelning är intresserad av att bli intervjuad av oss. Intervjun består av ett antal 
frågor och kommer att spelas in och beräknas ta ca 10-15 minuter. 
Intervjun är helt frivillig och kan avbrytas av deltagaren om den så önskar. Inga 
namn eller verksamhetsområden kommer att nämnas utan allt material kommer att 
behandlas konfidentiellt utifrån de forskningsetiska reglerna. Intervjun och det 
material som kommer fram kommer endast att användas i vårt examensarbete men 
kan komma att ligga till grund för vidare forskning. 
Om ni är intresserade av att deltaga kontakta någon av oss för att boka in en tid för 
intervju. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Nina Broström, namn@student.mdh.se 
Annelie Vlachos, namn@student.mdh.se 
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Bilaga B - Intervjuguide 
 
Vilken ålder är det på barnen i din nuvarande barngrupp? 
 
Hur ofta vistas ni utomhus med barnen? 
 
Vilket är ditt mål och syfte med att låta barnen vistas utomhus? 
 
Vad betyder utomhuspedagogik för dig? 
 
Vilken roll har du som förskollärare i utomhuspedagogik? 
 
Hur använder du utomhuspedagogik? 
 
Vilken utomhusmiljö använder du dig av i verksamheten? 
 
Hur tänker du på val av utomhusmiljö i lärandet? 
 
Vilka fördelar ser du med utomhuspedagogik? 
 
Vilka nackdelar ser du med utomhuspedagogik? 
 
 
 

 
 

 


