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Syftet med denna undersökning var att ta reda på förskollärares syn på 
utomhuspedagogik i förskolan. Våra frågeställningar var: Hur definierar 
förskollärare begreppet utomhuspedagogik? Hur beskriver förskollärare 
användningen av utomhuspedagogik i praktiken? I vår studie intervjuade vi åtta 
förskollärare på sex olika förskolor. Resultatet visar att samtliga deltagare säger 
sig använda sig av utomhuspedagogik fast på flera olika sätt. En del av deltagarna 
sa sig använda sig av utomhuspedagogiken på ett medvetet sätt medan övriga såg 
utevistelsen i sig som utomhuspedagogik. Samtliga deltagare tyckte att 
utomhuspedagogiken samt utevistelsen var viktigt för barnens utveckling när det 
gäller till exempel det sociala samspelet och den motoriska utvecklingen. 
Definitionen av begreppet utomhuspedagogik är att lärande kan ske utomhus 
samt att det handlar om innehållet för lärande. 
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Inledning 
 
Vid några tillfällen under utbildningen har vi fått möjligheten att prova på 
utomhuspedagogik. Det väckte vår nyfikenhet kring vad utomhuspedagogik är och 
hur det kan användas i verksamheten. Det är inte förrän nu på senare tid som vi allt 
oftare stöter på begreppet utomhuspedagogik inom både förskola och skola utan att 
kanske egentligen reflektera över vad det innebär. En aktuell debatt i skolans värld är 
barnens hälsa. De äter ohälsosamt och rör på sig för lite som resulterar i överviktiga 
och stillasittande barn. Därför tänker vi att utomhuspedagogik blir ett naturligt sätt 
för barnen att röra på sig och få frisk luft samtidigt som lärande är i fokus.  
Vår erfarenhet är att barnen ofta är ute på gården för att leka fritt vilket också 
innebär att det är tillfälle till lärande. Som snart färdiga förskollärare tycker vi att det 
är viktigt att ta vara på alla möjligheter som finns till lärande. Därför var tanken 
bakom vår undersökning att ta reda på förskollärarnas syn på vad de tycker 
utomhuspedagogik är och fråga dem hur de använder sig av utomhuspedagogik i sin 
verksamhet.  
 
Läroplanen för förskolan Lpfö98/10 (Utbildningsdepartementet 2006/10) lyfter att 
verksamheten ska erbjuda barnen utrymme och möjlighet till lek och lärande såväl 
utomhus som inomhus. 
 

1.1  Syfte 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare ser på 
utomhuspedagogikens betydelse och användning i förskolan. 

 

1.2 Frågeställningar 
 

• Hur definierar förskollärare begreppet utomhuspedagogik? 
• Hur säger sig förskollärare använda utomhuspedagogik i verksamheten? 

 

2. Litteratur 

2.1 Vad är utomhuspedagogik? 
 
Utomhuspedagogiken har sina rötter i antiken. Aristoteles (384-322 f. Kr) menade att 
det är genom våra sinnen och erfarenheter som vi tar till oss kunskap på ett konkret 
sätt. Brügge och Szczepanski (2007) nämner också den tjeckiska pedagogen Johann 
Amos Comenius (1592-1670) som menade att genom användandet av sina sinnen i en 
autentisk miljö bidrar till ett mer konkret lärande. Kunskapen får liv i det här sättet 
att lära. Lundegård (2004) tar upp Deweys tankar om att erfarenheter inte endast 
kan fås genom att bara lära från böcker utan att erfarenheter kommer till barnen när 
de använder sig av praktiska saker. Genom praktiska arbete menar Dewey dessutom 
att barnen lär sig bättre. Deweys filosofi är att lära genom att göra (Learing by doing). 
Stoltz och Svenning (2004) samt Brügge och Szczepanski (2007) anammar Deweys 
tankegångar då även de antar att utgångspunkten för kunskap är praktiskt arbete. 
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Begreppet utomhuspedagogik har blivit allt mer ett vanligt begrepp i skolans värld. 
Det finns ingen tydlig definition på vad begreppet utomhuspedagogik innebär. 
Dahlgren (2007) skriver att utomhuspedagogik handlar om att lärande kan ske ute 
men handlar också om att innehållet i lärandet finns utomhus. Hedberg (2004) 
ställer sig negativt till ordet utomhuspedagogik. Han anser nämligen att om 
utomhuspedagogik är ett begrepp så borde det även finnas något som heter 
inomhuspedagogik. Det lärande som ofta uppmärksammas är det lärande som sker 
inomhus. Hedberg tycker det är konstigt och skulle hellre vilja kalla det 
naturskolepedagogik men samtidigt menar han att det inte heller blir ett korrekt 
begrepp. Det kan istället skada de skolor som har naturskoleverksamhet som 
inriktning på förskolan. Vidare menar Hedberg att både utomhuspedagogik och 
naturpedagogik utgår ifrån barnens egna erfarenheter och upplevelser och anser 
därför att det istället bör kallas verklighetspedagogik. Brügge och Szczepanski (2007) 
lyfter möjligheten att barn får lära sig genom att använda sig av hela kroppen. De 
refererar till forskning som visar att utomhuspedagogik främjar hälsan, motoriken 
samt lärande och därför finns det alla möjligheter till att ha aktiviteter utomhus. Om 
lärare är osäkra kring vilka metoder de ska använda sig av så gäller det att prova sig 
fram, det gäller att hitta möjligheterna i att ha utomhuspedagogik (a.a). Samtidigt är 
det inte lika självklart med aktiviteter och lärande utomhus som det är inomhus även 
om utevistelsen inspirerar till nytt innehåll samt andra former av lärande 
(Lundegård, Wickman, Wohlin, 2004). 
 

2.2 Utomhusmiljön 
 
Granberg (2000) beskriver några positiva effekter utevistelsen kan ge för barn och 
förklarar att dessa kan bero på tillgången till den friska luften, fria ytor samt 
möjligheten att kunna dra sig undan. Utomhus finns det utrymme vilket inbjuder till 
fysiska övningar såsom att springa, hoppa och klättra. Barnen kan utnyttja tillgången 
till utrymme på ett helt annat sätt än vad de kan göra när de befinner sig inomhus. 
Miljön kan inbjuda till olika typer av aktiviteter och en varierad terräng kan därför 
vara att föredra. Förskolors gårdar får gärna ha olika sorters lekredskap som till 
exempel klätterställningar och gungor men bör också bestå av varierad terräng som 
också anses vara viktiga för barns motoriska utveckling. Selin (2007) menar att barn 
som har tillgång till olika och varierande terränger bidrar till en ökad 
koncentrationsförmåga till skillnad från barn som går på förskolor som enbart 
erbjuder en platt terräng. Den här variationen på terräng som kan inbjuda barnen till 
rörliga lekar. Brodin och Lindstrand (2008) lyfter att eftersom utemiljön erbjuder en 
mer generös yta så får barnen mer utrymme att kunna springa, hoppa och klättra, 
vilket är viktigt när det kommer till barnens utveckling av muskler samt att det tränar 
upp både balans och koordination. 
 
Granberg (2000) skriver att utomhusmiljön kan uppmuntra barnen till att utforska, 
undersöka samt experimentera på egen hand. De kan då utforska och undersöka 
naturen, djuren och växterna i sin egen takt. I läroplanen för förskolan 98/10 
(Utbildningsdepartementet 2006/10) står det också skrivet att utomhusvistelsen bör 
uppmuntra barnen till olika lekar och aktiviteter i planerad miljö men också i 
naturmiljö. Det är viktigt att miljön är öppen och inbjudande. Björkman (2005) lyfter 
också fram att skogen är en bra utomhusmiljö att vistas i för att det inte uppstår 
samma typ av buller som när barnen är inomhus. Ljudnivån är mer behaglig än den 
skulle vara inomhus samt på förskolegården där bland annat ljudet från cyklar 
skramlar.  
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I leken kommer barnen i kontakt med olika naturfenomen som till exempel när 
vattnet förvandlas till snö och is. Claesdotter (2005) skriver att ett träd på 
förskolgården kan vara ett tydligt sätt för barn att konkret kunna uppleva de fyra 
årstiderna. Då gäller det givetvis att ha rätt kläder. Granberg (2000) nämner 
uttrycket ”Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder.” Hon nämner att hon 
tycker det är viktigt att anpassa kläderna på barnen till den väderlek som råder. 
Samtidigt är det viktigt att barnen är klädda så de kan röra sig fritt. Risken är annars 
att barnen blir stela med för mycket kläder vilket resulterar i att barnen står stilla och 
fryser. Granberg tar även upp att det uppstår färre konflikter utomhus eftersom 
barnen har större ytor att röra sig på. Barnen har därmed valmöjligheten att leka 
antingen tillsammans eller avskilt och kan dessutom anpassa leken efter sina egna 
intressen. 
 

 

2.3 Lek och lekmiljöer i förskolan.  
 
Lillemyr (2002) skriver att barnens lek har en central roll i förskolan och det är inte 
förrän nu på senare tid som betydelsen av lek inom pedagogiken har blivit mer tydlig 
och i förskolan har leken alltid varit en naturlig del. Lillemyr lyfter flera anledningar 
till varför leken är så viktig för barnen i förskolan. En anledning är att barn utgår 
ifrån sina egna erfarenheter i leken. Barnen kan utforska, pröva och får möjligheten 
att utveckla och använda sin fantasi som bidrar till att de lär känna sig själva. 
Ytterligare en anledning är att barnen utvecklar sin kommunikationsförmåga vilket 
bidrar till den sociala utvecklingen (a.a). 
 
Lillemyr (2002) refererar till forskning som har visat att leken är viktig för alla barn 
men främst i förskolan då den största delen av tiden går åt till att leka. Lillemyr 
menar att det är viktigt att variera lekarna mellan barnstyrda och mer vuxenstyrda 
aktiviteter. Leken är en viktig del i barns lärande i all sin enkelhet, precis som den är 
men kan också användas som en metod för lärande. Genom leken får barnen 
möjlighet till att undersöka och experimentera samt bearbeta upplevelser och ge 
utlopp för sitt skapande. Leken bidrar till engagerade och motiverade barn och har en 
central betydelse för lärande på ett roligt och lustfyllt sätt. Det är huvudsakligen upp 
till förskolläraren att ha en positiv inställning till barns lek och se deras möjligheter 
till lärande (a.a). 
 
Lekmiljön är av betydelse när det kommer till leken samt till barns utveckling. Till 
skillnad från den klassiska förskolgården uppstår inte konflikter på samma sätt i 
naturen och personalen behöver sällan ingripa. Det beror på att det finns mer 
utrymme i naturen där barnen kan röra sig fritt och slipper därför nöta på varandra. 

Naturen är en stor inspirationskälla till rollekar och det är bara fantasin och 
kreativiteten som kan hindra barnen från att göra det de vill (Glantz, Grahn och 
Hedberg, 2007). 
  
Leken bygger på barns egna erfarenheter och utgår från barns fantasi och kreativitet. 
Barn har mer begränsad fantasi än vuxna eftersom att barn inte har upplevt lika 
mycket som en vuxen har gjort och är därmed fattigare på erfarenheter att bygga sin 
fantasi på. Barns lek är därför ofta tagen ur vuxenvärlden eftersom barnen tycker om 
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att härma det vuxna gör. Barn tillägnar sig mer erfarenhet ju mer de sett, hört och 
upplevt (Vygotskij, 1995). 

  
Mårtensson (2004) är miljöpsykolog och forskar kring barns utomhuslek och vad den 
har för betydelse för barns fysik och lärande. Mårtensson beskriver i sin studie om 
hur barnens lekar inte har någon begränsning i en miljö som utomhus. Där har 
barnen sina egna platser och gömmor och det finns gott om yta att röra sig. 
Mårtensson skriver även om barns lek ute på förskolegården. Den visar att barn inte 
behöver någon speciell plats att leka på och behöver inte ha massor med leksaker att 
leka med. Barnen lekte gärna med nytt material som dök upp i barnens omgivning 
eller som barnen hittade i skogen. Det brukar vara det nya som inspirerar och sätter 
igång leken hos barnen.  
 
Granberg (2000) menar att barn tränas i att använda och kontrollera sin kropp och 
rörelser i uteleken. Barns lek innehåller till stor del motoriska inslag såsom att 
springa, hoppa, krypa och balansera. Under tiden barnen ägnar sig åt motoriska lekar 
lär de sig samtidigt olika lägesbegrepp som till exempel framför och bakom. 
Björkman (2005) skriver att barn som leker i skog och mark får bättre 
naturkännedom och för barnen blir det ett naturligt tillfälle att få springa, röra sig 
och utvecklas motoriskt. Detta leder till att barnen kan koncentrera sig bättre och att 
koncentrationen förbättras (Björkman, 2005). 
 
Granberg (2000) skriver att utomhusvistelse erbjuder barn ökad möjlighet till 
rörelselekar och andra fysiska övningar. Barnen har tillgång till större utrymme att 
leka och röra sig och att miljön tros fungera bättre att utveckla sin grovmotorik (gå, 
springa, klättra) på. Barn har ett stort behov av att röra sig. De stora ytorna utomhus 
ger barnen möjlighet att öva på sina färdigheter. Utevistelsen låter även barnen 
använda hela kroppen genom leken.  
 

2.4 Fördelar med utomhuspedagogik 
 
Inom utomhuspedagogiken lyfts möjligheten att uppleva med alla sina sinnen fram 
som en fördel samtidigt som naturen ses som rik på upplevelser i olika former 
(Brügge och Szczepanski, 2007). Granberg (2000) skriver att alla våra sinnen 
stimuleras när vi befinner oss i naturen och bildar en helhet. Barn lär sig genom att 
se, röra, smaka, lyssna och lukta på allt som finns runt omkring barnen. Dahlgren och 
Szczepanski (2004) menar att utemiljön stimulerar och bygger på våra 
sinneserfarenheter genom till exempel färger, dofter och smaker. Den skapar 
förutsättningar där både kroppen och tanken är i rörelse. Lärandet sker på olika sätt 
då man lyfter fram saker ur olika perspektiv. Genom att använda oss av alla våra 
sinnen får vi möjlighet att uppleva omvärlden i såväl delar som i helhet (Brügge och 
Szczepanski, 2007). 
 
Granberg (2000) skriver att förskolor som använder utomhuspedagogik i sin 
verksamhet har fler friska barn än förskolor som inte använder utomhuspedagogik. 
Det sägs kunna vara att barnen är mer friska är för att det inte är lika trångt ute som 
inne och att smittspridningen minskar eftersom barnen får frisk luft och blir inte lika 
stressade att vara ute som inne. Granberg visar på att utomhusvistelse stärker 
immunförsvaret. Barn som inte har tillgång till solljus kan påverkas negativt och blir 
då trötta, humöret påverkas samt dygnsrytmen. Dahlgren och Szczepanski (2004) 
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skriver också om utevistelsens fördelar och hur den påverkar hälsan, barnens 
motoriska utveckling samt barnens koncentration och lärande på ett positivt sätt. 
  
Granberg (2000) menar att barn som erbjuds utomhusvistelse kan få bättre fysik, 
motorik och bli mer rörliga samt att barn som erbjuds en mer varierad miljö med 
mycket utomhusvistelse har en bättre koncentrationsförmåga än barn som bara är 
inomhus. Granberg skriver att den positiva effekten utomhusvistelsen har kan ses 
som motivation till att vara ute oftare. Även Björkman (2005) skriver om att barn är 
friskare då de får vara ute. Vidare framhåller Björkman att vuxna som är ute mycket 

också är mindre sjuka. 
 

2.5 Lärande och utveckling 
 
Idag ses det som viktigt att lärandet utgör en helhet, att inte skilja mellan teori och 
praktik. Aktiviteterna med barnen sker idag i första hand inomhus och då har 
utomhuspedagogiken en betydande roll för att tillgodose kroppens behov att röra på 
sig och använda sig av sina olika sinnen. Det gäller främst grovmotoriska aktiviteter. 
Utomhuspedagogiken kan användas som ett redskap för att levandegöra och erbjuda 
mer konkreta upplevelser. Det gäller att se möjligheterna till lärande (Brügge & 
Szczepanski, 2007). Inspiration till kunskap finns i den fysiska naturmiljön. Genom 
en variation av att ha lärandet både inomhus och utomhus kan barnens motivation 
öka samt att deras nyfikenhet stimuleras. Vidare menar författarna att 
utomhuspedagogiken öppnar dörrarna till flera ämnesområden. Utomhuspedagogik 
kan bidra till ökad lust för att lära sig, ger möjlighet till helhetsupplevelser samt att 
möjligheten att väva in olika teman är större. Samtliga teman i förskolan skulle med 
fördel kunna flyttas ut i utomhusmiljön. Genom utomhuspedagogik kan arbetet med 
kretslopp på ett naturligt och lätt sätt vävas in. Utomhuspedagogiken gör plats för 
estetiska upplevelser och kan ses som en lärobok för alla aktiviteter som finns på 
förskolan. Lärande utomhus har ingen speciell bunden plats. Allt kan läras på vid de 
flesta platser och tider (a.a).  
 
Dahlgren och Szczepanski (2004) hävdar att utomhuspedagogik är en ny form av 
kunskapskälla som bidrar till att barnen upplever mer motivation, autenticitet men 
ger också barnen möjligheten att få uppleva natur- och kulturmiljö. Brügge och 
Szczepanski menar att det ger möjligheter till mer konkreta upplevelser. Naturen har 
inga väggar och därför finns det inga begränsningar för lärande utomhus. Naturen 
tillåter oss att lära och uppleva saker med alla våra sinnen. De tycker också att 
utomhuspedagogiken ska komplettera de traditionella aktiviteterna och ska ses som 
ett naturligt inslag i verksamheten. Szczepanski (2007) beskriver att kärnan i 
utomhuspedagogik handlar om att barnen ska vara ute för att få erfarenheter som 
barnen sedan kan gå in i verksamheten för att fortsätta att lära sig om det i böcker. 
 
För barns lärande är det viktigt med upprepning. För att kunna upprepa sitt 
utforskande krävs det att barnen får komma till samma plats ett flertal gånger för att 
kunna känna trygghet samt ta till sig ny kunskap och skapa sig nya erfarenheter 
genom upprepning. Vidare är det viktigt att barnen får vara ute dagligen. Det beror 
på att barnens tidsperspektiv är mycket kortare än för vuxna (Granberg, 2000). 
Strotz och Svenning (2004) beskriver kunskap som någonting som uppstår i relation 
mellan människan och världen. Med den här synen på kunskap blir det mer naturligt 
att ha aktiviteter i naturen. 
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2.6 Pedagogens roll 
 
Brügge och Szczepanski (2007) skriver att förskollärare ska kunna se möjligheterna 
hur man kan använda utomhusmiljön till olika aktiviteter i förskolan. Som 
förskollärare är det viktigt att fundera över miljöerna om finns tillgängliga samt hur 
och när dessa ska användas. Strotz och Svenning (2004) menar att det är viktigt att 
förskollärare anpassar aktiviteten utifrån årstider, barnens ålder och storlek på 
barngruppen samt betonar platsens betydelse. Det är viktigt att förskollärare har ett 
mål och syfte med sina aktiviteter. För då blir det lättare att motivera och engagera 
barnen. Det är också viktigt att förskollärare kan vara flexibla. Lärande utomhus ger 
möjlighet till flexibel inlärning och det är enklare att skapa situationsanpassad 
utveckling hos barnen (a.a). Brügge och Szczepanski (2007) menar att 
utomhusmiljön kan erbjuda mer variation samt fler utmaningar för barnen än vad 
inomhusmiljön gör.  
 
En nackdel med utomhuspedagogik kan vara att det ställer högre krav på 
förskollärarna. Det krävs framförallt mer planering (Dahlgren & Szczepanski, 2004). 
Problematiken som också kan uppstå med att undervisa utomhus blir att 
förskollärare utan tillräcklig kunskap kan känna sig rädda och osäkra vilket kan 
påverka deras vilja att använda utomhuspedagogik. Stoltz och Svenning (2004) tror 
att det skulle behövas fler aktiviteter inom utomhuspedagogik på 
förskollärarutbildningen för att förskollärare ska få mer kunskap samt och klara 
uppgiften att undervisa utomhus. Även tillgången till transport gör att många 
förskolor inte får möjligheten att komma ut i naturen (Lundegård, 2004). 
 
Granberg (2000) tycker det är viktigt att förskolepersonalen finns där och stöttar 
barnen till det fortsatta sökande efter kunskap. Genom vistelse i skogen väcker det 
barnens lust och nyfikenhet och det är viktigt att förskollärare tar vara på det. 
Utevistelse får gärna ske regelbundet så barnen blir vana med utevistelse och det bör 
inte bara handla om paus i de vanliga aktiviteterna inomhus. Granberg menar att 
förskollärarnas erfarenheter och kunskaper kring utomhusmiljön vidgas hela tiden 
och gör att förskollärarna blir mer säkra inom området (a.a). 

3. Metod 
 
Detta avsnitt innefattar en presentation av datainsamlingsmetod och genomförande. 
 

3.1 Metodval 
 
Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie med intervjuer som metod. Det innebär 
att deltagarna har fått möjlighet att utgå ifrån sig själva och sina egna tankar. Stukat 
(2005) skriver att intervjuer är ett vanligt sätt när det kommer till att samla underlag 
till exempel för vetenskapliga studier. Syftet med undersökning var att ta reda på hur 
personalen på förskolorna ser på utomhuspedagogik i förskolan. Stukat (2005) 
skriver att det är viktigt att se över valet av metod. Det handlar om att avgöra hur 
lämplig metoden är i förhållande till vad det är som ska undersökas. Vidare skriver 
Stukat att intervjun ofta är förstavalet när det kommer till att välja metod och menar 
på att det kanske finns andra metoder som är mer relevanta. Tanken var att vi skulle 
använda oss av ostrukturerad intervju som innebär att man utgår från ett antal 
huvudfrågor som ställs till alla deltagare och där efter kan man ställa följdfrågor 
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rörande ett specifikt ämne. I vår studie har vi använt oss av en mer halv- eller 
semistrukturerad intervju och är intervjun lång och djupgående kan den även kallas 
för djupintervju (a.a). Stukat nämner att den här typen av intervju är mer 
anpassningsbar. Genom att ställa följdfrågor går det att få mer utvecklade och 
ingående svar, samtidigt kan den här typen av intervju kan kräva mer tid. Intervju 
som datainsamlingsmetod kan dock vara bra på det sättet att det går att få fram 
material som man inte hade räknat med (a.a). En mall med exempel på intervjufrågor 
har funnits tillhands som stöd. Anledningen till varför vi valde intervjuer som metod 
var för att det troligtvis skulle vara det bästa sättet att undersöka vad deltagarna 
tankar om ämnet utomhuspedagogik.  Bjørndal (2005) och Denscombe (2009) 
menar att intervjuer och samtal är det bästa sättet att få fram tankar och idéer på en 
persons åsikter och upplevelser.  
 

3.2 Urval  
 

I den här studien har fokus legat på utomhuspedagogiken i förskolan. Urvalet består 
av åtta kvinnor som arbetar på olika förskolor inom samma kommun. Deltagarna var 
mellan 25-62 år gamla. Det framgår inte hur länge de har arbetat inom förskolan eller 
om förskolorna arbetar aktivt med utomhuspedagogik. Deltagarna valdes eftersom 
det var personer vi haft kontakt med under hela utbildningen och det blev ett mer 
strategiskt val. Valet att använda oss av förskollärare från olika förskolor var en 
förhoppning till att få lite variation i studien. 
  

3.3 Genomförande  
 

Innan genomföranden fick deltagarna en förfrågan om att delta i studien. Ett brev 
skickades ut där deltagarna blev informerade om studiens syfte samt att de där kunde 
ge sitt samtycke till att delta i studien. När samtycke från deltagarna inkommit ville 
några av dem se frågorna innan eftersom det skulle göra dem tryggare inför 
intervjun. Vid intervjun fick deltagarna också ge sitt samtycke till att bli inspelade. 
Inspelningarna skulle efter intervjuerna var klara transkriberas och efter det raderas 
för att ingen annan skulle kunna ta del av materialet. Intervjuerna genomfördes i en 
lugn miljö på deltagarnas egen arbetsplats. Stukát (2005) nämner att miljön för en 
intervju ska vara passande för att kunna genomföras utan andra störande moment i 
närheten. Miljön ska vara trygg och det vanligaste är att man träffar den som blir 
intervjuad till exempel på dennes arbetsplats (a.a). Våra intervjuer pågick mellan 15-
60 minuter, beroende på hur mycket var och en av deltagarna hade att säga. Efter 
intervjuerna lyssnade vi på vårt inspelade material. Därefter transkriberade vi 
intervjuerna. Stukát skriver att transkribering kan ta uppemot tre till fem timmar att 
skriva rent, det beror helt på hur lång intervjun är, och nämner att man istället kan 
skriva ner det som är mest relevant för studien, på så sätt kan man spara mycket tid. 
Vi lyssnade igenom våra inspelningar och skrev ner det vi tyckte var viktigast för vår 
studie. Först jämförde vi vilka likheter vi hade fått när det gällde deltagarnas svar för 
att sedan jämföra de olikheter som fanns. 
 

3.4 Forskningsetiska principer  
 
I studien har Vetenskapsrådets (2002/2011) fyra forskningsetiska principerna 
beaktats d v s informations-, samtyckes-, nyttjande- och konfidentialitetskravet. 
Deltagarna fick information om att inga namn kom att användas i studien, varken på 
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deltagarna eller på förskolorna. Deltagarna fick också information om allt som kunde 
påverka deras vilja till att delta till exempel att intervjuerna skulle spelas in samt hur 
lång tid intervjuerna skulle ta. Information om att materialet inte skulle användas till 
annat än studiens syfte gavs också. Deltagarna fick också veta att det färdiga arbetet 
kommer läggas upp i DIVA. Några av deltagarna var oroliga att de inspelade 
intervjuerna skulle spelas upp för någon annan men vi försäkrade dem om att det 
inspelade materialet enbart skulle användas i vår studie. 

4. Resultat  
 
Under nedanstående rubriker kommer svaren från de genomförda intervjuerna 
sammanställas. Avsnittet inleds med en beskrivning av vad utomhuspedagogik är för 
att sedan bearbeta hur utomhuspedagogiken används. Avslutningsvis lyfter vi 
resultatet kring förskollärarnas övriga tankar som inte uppkom under tidigare ställda 
frågor. 
 

 

4.1 Förskollärarnas definition av begreppet utomhuspedagogik 
 
Deltagarna som har blivit intervjuade är relativt eniga om hur begreppet 
utomhuspedagogik kan definieras.  De säger att utomhuspedagogik är när lärande 
sker utomhus och det handlar om att ta tillvara på alla tillfällen till lärande. De 
likheter som lyfts fram är att det som går att lära sig inomhus även går att lära sig 
utomhus. En av deltagarna instämmer att allt som går att göra ute även går att göra 
inne med undantag för grovmotoriken som bättre hör hemma i utomhusmiljön som 
till exempel att klättra, springa, cykla och hoppa.  
 

Vi vill helst inte att barnen ska springa så mycket inne, och klättra på bord vill vi ju inte 
att de ska göra. 

 
En deltagare tycker inte att pedagogiken inomhus och utomhus ska skiljas åt för att 
pedagogiken är grunden oavsett vart den bedrivs. Samma deltagren anser att lärandet 
inte är bundet till en specifik tid eller plats, det sker överallt. 
 

4.2 Utomhuspedagogiken i praktiken 
 

Hur förskollärarna säger sig använda utomhuspedagogiken i verksamheten varierar. 
En deltagare erkänner att hon inte tycker om att vara ute och låter därför kollegorna 
ta hand om utevistelsen istället. Samtidigt betonar hon hur viktigt det är att barnen 
får gå ut. En annan deltagare säger istället att hon försöker använda sig av 
utomhuspedagogik så mycket som möjligt. Hon anser dock att det kan bli rörigt och 
opraktiskt att ha utomhuspedagogik med de minsta barnen eftersom alla barn inte 
kan gå ordentligt. Övriga deltagare ser dock positivt på att använda 
utomhuspedagogik och menar att det är viktigt att ta vara på barnens nyfikenhet och 
låta dem få utlopp för sin kreativitet. Flera deltagare säger sig använda sig av naturen, 
till exempel med olika träd som står på förskolegårdarna, för att följa de fyra 
årstiderna och naturens växlingar på ett konkret sätt. Flertalet deltagare anser att 
utomhuspedagogik stimulerar barnens alla sinnen och de lär sig med hela kroppen. 
Två deltagare menar att utomhuspedagogiken även är användbar för att lära känna 
samhället till exempel hur vi hanterar trafiken, hur vi går över ett övergångsställe och 
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hur vi beter oss ute mot varandra och andra medmänniskor. Några deltagare berättar 
att de använder sig av matematik ute där barnen exempelvis får räkna kottar och 
ekollon. Flera deltagare tycker det är viktigt att ta vara på barnens intressen vilket ger 
möjligheten att utforska och lära tillsammans. 
 

4.3 För och nackdelar med utomhuspedagogik 
 
Samtliga deltagare tycker att det finns fördelar med utomhuspedagogik. Den främsta 
fördelen deltagarna nämner med att vistas ute är att det gynnar hälsan. Barnen mår 
bättre, är friskare och har inte lika hög frånvaro. En deltagare tror att det beror på att 
barnen inte har lika mycket närkontakt med varandra som när de vistas inomhus. 
Inomhus har barnen begränsat med utrymme på ett helt annat sätt än de har 
utomhus. En deltagare tror att risken att komma i kontakt med bakterier är mindre 
utomhus. Flera deltagare menar att barnen tycker att det är roligt att vara ute och 
leka fritt på stora ytor. De menar att det finns mycket plats att röra sig på ute och det 
finns mycket som går att göra ute. En deltagare lyfter en annan fördel med 
utomhuspedagogik som är att barnen får öva mycket på sin motorik. En annan 
deltagare menar att ytterligare en fördel är att det uppstår färre konflikter utomhus 
samt att en fördel också kan vara att det är enklare att hålla koll på barnen utomhus 
då det ger en större överblick. Inomhus finns det fler rum och stängda dörrar vilket 
kan göra det svårare att hålla uppsikt på barnen. En deltagare lyfter utomhusvistelsen 
som värdefull även utifrån en social aspekt då en förskollärare menar att det 
underlättar möten mellan barn från olika avdelningar vilket kan vara både roligt och 
spännande. 
 
Alla utom två deltagare lyfter även fram några nackdelar som finns med 
utomhuspedagogik. Några deltagare nämner att den främsta nackdelen är kläderna. 
Ofta handlar det om att barnen har fel kläder till vädret och vilket kan innebära att 
det finns barn som fryser på grund av dåliga kläder.  
 

… det heter ju det finns inget dåligt väder utan dåligt med kläder. 

  
När det är snö ute behöver barnen ofta ha flera lager kläder och då kan nackdelen 
vara att det blir svårt för barnen att röra på sig obehindrat. En deltagare berättar 
också att det finns barn som inte är vana att vistas ute vilket kan medföra en del 
missnöje från barnens sida. Flera deltagare nämner vädret som en avgörande faktor 
beroende på om de väljer att ha aktiviteter utomhus eller inte. En deltagare tillägger 
att hon tycker det är kul att vara ute men hon skulle förmodligen inte trivas att arbeta 
på en förskola som bara bedrivs ute. Hon tycker om variationen och möjligheten att 
välja ifall de vill vara inne eller ute. 
 

4.4 Utomhusmiljöer i förskolan 
 
Flertalet deltagare angav att de har tillgång till skog i närheten av förskolorna. Några 
deltagare har tillgång till både en större och en lite mindre skog där barnen kan leka 
och utvecklas. Samtliga deltagare utom en berättar att de har tillgång till en 
förskolegård. Den som saknar tillgång till utomhusvistelse förklarar att det pågår en 
ombyggnad av gården. En förskola har dessutom tillgång till en fotbollsplan. Flera 
deltagare berättar också att de har tillgång till flera olika lekplatser utanför 
förskolegårdarna. Några deltagare har även tillgång till mindre lekplatser på 
gårdarna.  En deltagare betonar vikten av att ha en stimulerande miljö där barnen får 
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utlopp för sin nyfikenhet och kreativitet. Fotbollsplanen som en deltagare nämner 
används på så vis att barnen får röra sig fritt. En deltagare berättar hur promenaden 
till skogen används för att leta efter skattgömmor samt att de räknar matematik på 
vägen. De förskolor som inte har tillgång till exempelvis skog och lekplatser utanför 
förskolans gård brukar försöka se till att komma iväg till skog eller liknande någon 
gång i månaden. En deltagare menar att det är viktigt att ta vara på olika platser och 
möjligheter som finns tillgängliga utanför förskolans gård då vissa saker behövs göras 
mer praktiskt och är mer lämpliga att genomföra utomhus.  
 

4.5 Utomhuspedagogikens roll i barns lärande och utveckling 
 

Samtliga deltagare tror att utomhuspedagogiken har stor betydelse för barns lärande 
och utveckling. Flera deltagare nämner vikten av att barn får röra på sig och utveckla 
motoriken samt att barnen skapar sig en förståelse för naturen och hur de ska värna 
om den. De ser att barnen får mer respekt för naturen.  Deltagarna nämner också att 
det för det mesta går att koppla teori till praktik och genom att använda sig av 
utomhuspedagogiken går det att skapa fler konkreta upplevelser. Barnen får 
möjlighet att använda sig av sina olika sinnen för att lära sig saker. Ett citat från 
intervjun med en deltagare:  
 

Man ser, man hör, man kan känna och man kan smaka. Man kan testa, om vi pratar om 
till exempel is då är ju, då kan barnen känna på is, de vet hur det känns, jag tror till och 
med att de smakar och det är det som jag tycker är positivt. 

 

En deltagare tror att utomhuspedagogik kan vara viktigt för att barn ska kunna ta till 
sig ny kunskap och menar vidare att barn tar till sig sådant som intresserar dem. 
Ute är barnen mer nyfikna och de ser mer spännande saker till exempel insekter. 
Barn tillsammans med förskolläraren upptäcker och forskar tillsammans. Det blir 
mer konkret för barnen och mer lustfyllt vilket är viktigt när det kommer till lärande. 
Flera av deltagarna lyfter att det finns många möjligheter med utomhuspedagogiken 
och det öppnar dörrarna till mycket och det är enklare att göra praktiska saker, saker 
och ting blir verkliga på en gång. 
 
En annan förskollärare menar att utomhuspedagogik är allt, dels är det lärandet i det 
sociala, lärandet i rörelse och lärandet att handskas med utomhusmiljön. Barnen lär 
sig hur hantering av djuren och naturen bör ske samt hur de ska använda olika 
leksaker ute. Turtagande är något som barnen lär sig naturligt när det ska samsas 
kring leksakerna som finns på gården. Barnen övar på sin fin- och grovmotorik samt 
att det är utvecklande för språket när barnen samtalar antingen med varandra eller 
med en förskollärare. Två av deltagarna berättar även att de använder sig mycket av 
hinderbanor i skogen eller på gården för att barnen ska utveckla sin motorik.   
 

4.6 Ämnen som inte går att lära ut ute 
 
Flera deltagare tror inte att det finns något ämne som inte går att lära ut ute. 
Deltagarna menar att allt som går att lära ut inne även går att lära ut ute. En av 
deltagarna säger att det beror på lärarens kompetens och hur kreativiteten används.  
 

Det hänger på oss pedagoger, vilken kreativitet vi har, eller vilken kompetens vi ha. 
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En annan deltagare tror att allt går att omsättas till att läras in ute men att det kanske 
krävs lite mer planering samt vilja hos de lärare som inte är lika vana vid att vara 
utomhus. 
 

Allt går att lära inne och ute. Vill man så kan man. 

 
Några deltagare tror att det kan uppstå svårigheter i att lära sig matematik och 
svenska utomhus. De hävdar att det behövs böcker för att lära sig svenska och det 
kanske inte är lämpligt att ta med sig böcker utomhus. De tänker främst på vädret, 
ifall det regnar ute finns risken att böckerna blir förstörda. 
 

4.7 Gemensam tanke kring utomhuspedagogik 
 

Det som var gemensamt för många deltagare var att se till att vara ute så mycket som 
möjligt, de strävar efter att vara ute åtminstone en gång om dagen. En deltagare säger 
att de inte har någon gemensam tanke utan det är upp till var och en att planera för 
någon aktivitet ute. Flera av deltagarna berättar att de brukar ha olika gemensamma 
aktiviteter. Typiska gemensamma aktiviteter som nämns är till exempel 
matematikdagar ute samt någon aktivitet kring påsken då alla barnen på förskolan 
får gå runt på förskolegården och leta efter pappersägg som är gömda lite överallt. 
Någon tydlig gemensam tanke kring utomhuspedagogik verkar dock inte finnas på 
någon av förskolorna. En av deltagarna nämnde dock en tanke som gemensam då 
hon lyfte vikten av att barn lär sig hur de ska vara med varandra eller mot varandra. 
 

4.8 Övriga tankar  
 

En av deltagarna kom till insikt att de behöver använda sig mer av utomhuspedagogik 
än vad som görs idag. En annan deltagare uttrycker sig som så att det har mycket att 
göra med vem man är som person, om man tycker om att vara ute eller inte och 
menar att det är avgörande för hur utomhuspedagogiken används. Det finns inga 
hinder för vad som går att göra ute. Det finns mycket att göra oavsett vilken årstid det 
är. Det handlar om att använda sig av sin fantasi och ha roligt med barnen. En annan 
deltagare önskar att det lades mer pengar på förskolegårdarna och att det skapades 
en mer stimulerande miljö för barnen, till exempel lekstugor. Barn hittar på mycket, 
små grejer kan bli stora, barn har mycket fantasi. En annan deltagare tillägger att hon 
tidigare arbetat på en förskola där det fanns tillgång till exempelvis en lekstuga 
utomhus som blev förstörd och menar att det är det som är tråkigt. Det går inte alltid 
att ha saker ute med risk för att sakerna blir förstörda. Ytterligare en deltagare 
berättar att hon tycker det är viktigt att vara ute mer. Det finns många möjligheter 
men det är tyvärr inte alltid det finns engagemang. Det går inte att skylla på att det 
inte finns tillräckligt med personal då det ibland kan vara mer än tillräckligt att vara 
ute på gården, det gäller att ta vara på möjligheterna även där. Det behöver inte alltid 
vara uppstyrda aktiviteter, barnen utvecklas även på egen hand och tillsammans med 
andra barn i leken. Hon berättar: 
 

De gör sin egen matematik med kottar och ekollon, leker affär, turtagande, det kommer 
ganska automatiskt.  

 
Hon menar att det inte alltid behöver finnas leksaker till hands på gården, det kan 
vara bra att låta barnen bara vara med det som finns också. En deltagare menar att 
barnens fantasi nästan är obegränsad när det kommer till deras lekar. Det gäller för 
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barnen att pröva på det som finns tillgängligt och ta vara på naturen, skogen och 
marken. 

5. Resultatanalys och diskussion 
 

5.1 Metoddiskussion 

 

Vi har valt att genomföra intervjuer med åtta förskollärare på olika förskolor och 
avdelningar i syftet att få ett mer varierat svar då förskolor och avdelningar har olika 
sätt att arbeta med utomhuspedagogik. Deltagarna fick se frågorna innan de blev 
intervjuade. I avsikten att deltagarna skulle känna sig mer trygga och avslappnade 
om de fick se frågorna först och så blev även vi trygga med att de ville vara med i vår 
studie. Genom att låta deltagarna få ta del av frågorna innan intervjuerna fick vi mer 
genomtänkta svar. När deltagarna fick veta att intervjuerna skulle bli inspelade, vilket 
vi informerade i samband med förfrågan att ställa upp på intervju, så var det några av 
deltagarna som backade lite och blev nervösa för att de skulle bli inspelade under 
intervjun. Vi försäkrade deltagarna att det bara skulle användas till studien och skulle 
raderas så fort studien var klar. Anledningen till att vi valde att spela in intervjuerna 
var för att få med allt som deltagarna ville få sagt och för att inte missa något viktigt 
under intervjuns gång. En annan anledning till varför vi valde att spela in 
intervjuerna var för att om vi hade skrivit ner intervjuerna så kanske vi inte hade 
hunnit få ner allt på papper. Det minskade stressmomenten för både intervjuaren och 
de som blev intervjuade. Om det hade funnits tillräckligt med tid så hade även en 
observation varit intressant att genomföra för att faktiskt se att de arbetar som de 
förespråkar. Stukat (2005) tycker annars att en kombination av olika metoder kan 
vara ett alternativ. Att använda sig av flera källor är bra då flera metoder kan 
komplettera varandra och därför belysa ett visst område ur flera perspektiv. 
 

5.2 Analys 
 

5.2.1 Begreppet utomhuspedagogik  
 
Dahlgren (2007) skriver att utomhuspedagogik handlar om att lärande kan ske ute 
men det handlar också om att själva innehållet i lärandet finns utomhus. Deltagarna i 
studien var relativa eniga om vad utomhuspedagogik handlar om att det som går att 
lära inomhus lika bra går att lära sig ute. Det överensstämmer väl med de tankar som 
Brügge och Szczepanski (2007) för fram om att det handlar om att ta tillvara på alla 
tillfällen till lärande som finns. Deltagarna menar att det är enklare att träna upp 
grovmotoriken utomhus. Här lyfter deltagarna fram exempel som att klättra, springa, 
cykla och hoppa vilket de anser lämpar sig bättre i utomhusmiljö. Brügge och 
Szczepanski (2007) lyfter att man ska ta tillvara på alla tillfällen till lärande och att 
använda sig av utomhuspedagogiken främjar barnens motorik. En deltagare tyckte 
inte att pedagogiken skulle ändras beroende på ute- eller innevistelse, vilket också 
Hedberg (2004) lyfter när han skriver att begreppet utomhuspedagogik inte borde 
finnas för det skulle i sådana fall innebära att även begreppet inomhuspedagogik 
skulle finnas. Det är själva pedagogiken som är innehållet och den går att omsättas 
beroende på vilken miljö som används. 
 

5.2.2 Möjligheter till utomhusvistelse 
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Deltagarna beskriver olika sätt att använda sig av utomhuspedagogik. Granberg 
(2000) skriver att utomhusmiljön kan uppmuntra barnen till att utforska och 
undersöka naturen på egen hand vilket överensstämmer lite med deltagarnas tankar 
när de berättar att de säger sig använda sig av utomhuspedagogiken för att låta 
barnen lära känna naturen. Några deltagare berättar om möjligheterna att vara på 
olika lekplatser samt tillgången till skog vilket också Granberg (2000) lyfter när hon 
skriver att miljön ska locka till olika möjligheter att ha olika typer av aktiviteter. En 
av deltagarna delger sin önskan om att det borde satsas mer pengar för att bygga om 
förskolegårdarna så att barnen ska få tillgång till en mer stimulerande miljö. 
Granberg (2000) skriver att förskolgårdarna även borde ha olika typer av lekredskap 
och att barnen får tillgång till skog där terrängen är varierande vilket bidrar till att 
barnen utvecklar sin grovmotorik. En av deltagarna menar att det inte alltid måste 
finnas leksaker till hands på gården utan att man kan låta barnen leka utan leksaker 
och använda sin fantasi. Det gäller för barnen enligt deltagaren, att få använda sig av 
naturen vilket även Selin (2007) skriver om att barnen inte behöver leksaker för att 
hitta något att leka med utan barnen tar material som finns i omgivningen, det 
brukar vara det nya som leken uppkommer men även att platsen inte heller behöver 
ha någon betydelse för barnen.  
 

5.2.3 För- och nackdelar med utomhuspedagogik 
 
Dahlgren och Szczepanski (2004) skriver om fördelarna med utevistelse och hur den 
påverkar hälsan, barns motoriska utveckling samt koncentration och lärande vilket 
även deltagarna var eniga om att motoriken utvecklas genom att använda sig av 
utomhusvistelse. Ett av de strävansmål som läroplanen för förskolan har är att 
barnen utvecklar sin motorik men också att barnen skapar en förståelse hur viktigt 
det är att tänka på sin hälsa och ta hand om sig själv (Utbildningsdepartementet 
2006/10). Några av deltagarna tog även upp att barnens hälsa påverkas positivt av att 
vara utomhus. Det är lägre sjukfrånvaro, smittspridningen på förskolan minskar och 
koncentrationen är bättre. Granberg (2000) visar på att förskolor som använder sig 
av utomhuspedagogik har fler friska barn vilket forskarna tror kan bero på att barn 
med större ytor att vara på inte smittar varandra lika mycket eftersom de inte 
behöver trängas på samma sätt.  
 
En av deltagarna nämner att det är färre konflikter ute än inne för att det finns mer 
ytor för barnen att leka på. Granberg (2000) påtalar också att det kan ske färre 
konflikter i förskolan om man använder sig av utomhuspedagogik. Författaren menar 
att större ytor utomhus ger barnen större utrymme att leka på och barnen kan själva 
välja att leka tillsammans eller leka avskilt från andra barn.  
 
Flera deltagare tycker att vädret är en avgörande faktor att välja gå ut eller inte men 
Granberg (2000) skriver om uttrycket att ”Det inte finns något dåligt väder, bara 
dåliga kläder”. Det negativa som deltagarna lyfter fram med utomhuspedagogik är 
alla kläder barn behöver ha på sig ute. Det kan vara krångligt men det kan också vara 
så att en del barn inte har rätt kläder för att vistas ute. Granberg (2000) lyfter fram 
att det är viktigt att anpassa kläderna beroende på väder och att det är viktigt att 
barnen inte har för mycket kläder. Barnen blir stela och kan inte röra sig ordentligt 
ute och då kommer barnen att frysa istället. En av deltagarna vill använda mer 
utomhuspedagogik men menar att det blir rörigt och opraktiskt att ha 
utomhuspedagogik med småbarnen eftersom flera av barnen inte kan gå ännu. 
Granberg (2000) menar dock på att barnen övar upp sin grovmotorik, till exempel att 
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gå, genom utevistelsen. Även småbarnen har ett behov av att röra på sig, vilket de 
såklart även kan göra inomhus. 
 

5.2.4 Lärande och utveckling 
 
Alla deltagare tror att utomhuspedagogik är viktigt för barns lärande och utveckling. 
Främst är det motoriken som stimuleras. Brügge och Szczepanski (2007) skriver dock 
att lärandet bör ses som en helhet. En av deltagarna säger att utomhuspedagogik är 
allt som går att lära ute oavsett om det gäller det sociala, hur barn tränar upp sin 
rörelseförmåga eller hur de bör ta hand om både djur och natur. Flera av deltagarna 
menar att ofta går det att koppla det teoretiska med det praktiska och därmed går det 
att skapa mer konkreta upplevelser. Det lyfter Brügge och Szczepanski som hävdar att 
med utomhuspedagogik går det att erbjuda barnen mer konkreta upplevelser. En av 
deltagarna svarade att barnen är mer nyfikna ute och tycker att det är viktigt att 
kunskapslärandet utgår från vad barnen är intresserade av som även Brügge och 
Szczepanski påtalar och menar att barnen blir mer motiverade och nyfikenheten 
stimuleras vid användande av olika typer av miljöer. Det står även skrivet i 
läroplanen för förskolan Lpfö98/10 (Utbildningsdepartementet 2006/10) att 
verksamheten ska erbjuda barnen utrymme och möjlighet till lek och lärande både 
inomhus och utomhus. Ett fåtal deltagare är lite tveksamma till att använda sig av allt 
lärande utomhus. De menar att barnen inte kan lära sig allt utomhus men Dahlgren 
(2007) skriver om att utomhuspedagogik handlar om att lärande kan ske ute och att 
det utomhus finns innehållet för lärandet.  
 
Några av deltagarna tar upp att utomhuspedagogiken är ett bra sätt för barnen att få 
utlopp för och stimulera sin fantasi och kreativitet. En av deltagarna påtalade även att 
det är viktigt att förskollärare är kreativa för att kunna se möjligheterna.  Vygotskij 
(1995) som förespråkade fantasin och kreativiteten menade att barnen lär sig genom 
leken. I läroplanen för förskolan Lpfö98/10 (Utbildningsdepartementet, 2006/10) 
står det att leken stimulerar fantasin och kreativiteten. Vidare skriver Glantz, Grahn 
och Hedberg (2007)  att naturen är en stor inspirationskälla och det är det bara 
fantasin och kreativiteten som kan hindra barnen från att göra det de vill.   
 

5.2.5 Pedagogens roll 
 

Flertalet deltagare ser positivt på att använda utomhuspedagogik. En deltagare 
menar att det handlar mycket om hur man är som person, hur utomhuspedagogiken 
används. Det finns många möjligheter till vad som går att göra ute vilket också 
Brügge och Szczepanski (2007) lyfter som menar att det är viktigt att förskollärare 
kan se möjligheterna kring hur utomhusmiljön kan användas vid olika typer av 
aktiviteter. En deltagare säger att det tyvärr inte alltid finns engagemang av 
personalen att använda sig av utomhuspedagogik och en annan deltagare erkänner 
att hon inte tycker om att vara ute, hon låter istället kollegorna ta det ansvaret. Stoltz 
och Svenning (2004) har en annan tanke och tror även att det kan bero på att 
förskollärarna känner sig osäkra med att ha aktiviteter ute och då har man inte 
lärande utomhus. Vidare tycker författarna att det borde finnas mer 
utomhuspedagogik i förskollärarutbildningen så att alla blivande förskollärare kan 
lära sig mer om det och känna sig trygga i att använda sig av det när de kommer ut 
som färska. Även Granberg (2000) tar upp att förskollärare som använder 
utomhuspedagogik oftare kan bli mer trygga i att använda det. 
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5.3 Diskussion  
 
I studien har vi fått höra vad förskollärarna har för tankar och idéer när det gäller 
utomhuspedagogik och även fått deras syn på hur de säger sig arbeta med 
utomhuspedagogik. Eftersom det bara gjordes intervjuer och ingen observation 
under vår studie går det inte att fastställa att förskollärarna använder sig av 
utomhuspedagogik så som de säger att de gör. Hade vi däremot haft möjligheten tror 
vi att det optimala hade varit att genomföra observationer också.  
 
Resultatet som vi fick under intervjuerna visar att alla deltagare tycker att 
utomhuspedagogik är viktigt för barns lärande och utveckling. Många av deltagarna 
har tagit upp att utomhuspedagogiken utvecklar barnens motorik och att barnen har 
en större yta att röra på sig och det gjorde att det vart färre konflikter mellan barnen. 
En av förklaringarna till det kan vara att barnen hade mer yta att röra sig på och 
behöver inte trängas med varandra för att få plats att leka. Deltagarna vi intervjuade 
utgick från sina egna upplevelser och tänkte att barnen kunde gå undan ifall de ville 
vara för sig själva eller om de ville lek i grupp men deltagarna berättade också att 
barnens hälsa är bättre och att barnen inte är lika mycket sjuka som barn som inte får 
vistas utomhus lika mycket. Det finns dock barn som är stillastående eller sittande 
och där är utvecklingen för grovmotoriken inte lika självklar. 
 
Vi ser det som en fördel om förskolorna har närliggande skog eller att de kan åka till 
en skog som de kan använda sig av för att barnen ska få röra på sig mer och kunna 
utvecklas. Det ger så stora möjligheter för barnen att utveckla alla sina sinnen när 
barnen får varierande miljöer då det ser olika ut överallt. Det bildar en större helhet 
med alla upplevelser när vi använder våra sinnen men också kroppen. Det skriver 
även Granberg (2000) om att utomhuspedagogik bildare en helhet för barnen. Även 
om några av deltagarna inte känner sig trygga med utomhuspedagogik eller 
utomhusvistelse, med anledning att en del av barnen inte kan gå ordentligt, vilket 
skulle innebära mer arbete samt att det kan bli stökigt, så är det ändå en bra 
utmaning för småbarnen att vara ute. Det uppmuntrar och utmanar barnen i deras 
motoriska utveckling. Terrängen kan se olika ut på olika ställen vi hoppas att 
småbarnen får gå ut mer så att de inte missar chans på att öva motoriken och 
utomhus är ett bra ställe att få chansen att göra det. Selin (2007) skriver att 
motoriken tränas upp utomhus på ett annat sätt än vad det gör inomhus för att 
utomhus är terrängen olika och genom det tränas motoriken upp.  
 
Precis som de övriga deltagarna säger så finns det många möjligheter till vad barnen 
kan göra utomhus och att det gäller att vara kreativ så att barnen får den möjligheten 
att lära sig så mycket utomhus som det går att lära sig. Givetvis innebär det inte att en 
förskollärare som inte är intresserad av utomhuspedagogik, har brist på kreativitet. 
Det vi tror som kan vara ett problem är snarare HUR vi kan använda oss av 
möjligheterna, snarare än vilka möjligheter som finns. Sedan vet vi att det är väldigt 
brist på tid om dagarna på förskolan, det är mycket som ska göras och allt hinns inte 
med, då kanske inte fokuset är att barnen får möjlighet att lära sig utomhus. Med lite 
mer planering kanske det skulle gå att få in med utomhuspedagogik i verksamheten? 
 
Under arbetets gång har frågor växt fram som till exempel: 
Finns det bara fördelar med utomhuspedagogik eller finns det nackdelar också?  
Hur kan vi som lärare använda oss av naturen till att främja barnens lärande och 
utveckling? Vad är skillnaden mellan utevistelse och utomhuspedagogik? 
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Två deltagare nämner att det är ett utmärkt tillfälle för barnen att lära känna 
samhället samt lära sig om hur vi ska hantera trafiken. Det här är inget som 
litteraturen har lyft och är inte heller något som vi själva har tänkt på. Det är 
självklart ett lärande det också att lära sig hur man beter sig ute samt att lära sig 
anpassa sig till de trafikregler som råder. Matematiken är också något som går att 
lära sig utomhus, några deltagare nämner hur de bland annat räknar kottar och 
ekollon. Andra sätt att lyfta matematiken utomhus kan vara genom att öva på 
lägesord, leta former och mönster. 
 
En stor del av den litteratur vi har bearbeta lyfter fram utomhuspedagogik som det 
enda rätta. Visst finns det många fördelar och möjligheter med utomhuspedagogik 
men vi vill även lyfta fram lika tänkbara problem som vi har stött på. 
 
Ett problem som vi vill lyfta fram är det här med hur vädret påverkar lusten och 
viljan att gå ut. Vad är problemet? Vi håller med om citatet ”Det finns inget dåligt 
väder, bara dåliga kläder”. Visst, det är inte alltid kul att gå ut när det är -20 grader 
ute eller regn men vi är där för att skapa lustfyllda och engagerade barn. Har inte vi 
engagemanget att vara ute, hur ska vi då kunna förvänta oss av barnen att vara det? 
Det spelar egentligen ingen roll vilket väder vi har, om vi talar om utevistelsen på 
gården eller en tur till skogen för att räkna kottar. I slutändan är det dock 
förskollärarna som bestämmer huruvida barnen får vara inne eller ute. Vår 
erfarenhet är att barnen sällan blir tillfrågade om de vill gå ut eller inte. Något som 
hade varit intressant att undersöka är vilket syfte förskolorna har när de går ut? Hade 
det påverkat vårt resultat om vi hade bett förskollärarna att motivera varför de går 
ut? Vi förstår att inte alla föräldrar har råd att köpa ordentliga kläder till sina barn 
och det har vi också förstått är ett problem, att barnen har för tunna kläder när 
barnen ska vistas ute en längre stund. Det vi har sett ute på våra praktiker är också att 
en del föräldrar även vill att barnen ska ha på sig regnkläder över vinterkläderna för 
att de inte ska bli smutsiga. Det bidrar ännu mer till att barnen inte kan röra sig fritt.  
 
Ett av de problem vi vill lyfta som vi har upptäckt när vi har gått igenom arbetet, 
sammanställt resultatet och skrivit analysen är att utomhuspedagogik och 
utevistelsen ofta blandas ihop. Deltagarna säger att de använder sig av 
utomhuspedagogiken i verksamheten men det blir inte lika tydligt då det ofta är 
utevistelsen som hamnar i fokus. Vår tanke kring utomhuspedagogik är att det 
handlar om att använda uterummet mer aktivt när det kommer till lärande. Visst, 
barn lär sig mycket på egen hand och av varandra genom utevistelsen men, 
utomhuspedagogik för oss handlar också om att använda sig av mer planerade 
aktiviteter, ett medvetet bruk av lärande utomhus. En av de frågor vi ställde under 
intervjun var ”Vilka möjligheter har ni till utevistelse?” Kan frågorna ha påverkat 
resultatet då vi inte varit tydliga i att frågan är tänkt att ge resultat i hur 
möjligheterna till utevistelsen används med mer fokus på pedagogik? Visserligen 
hade vi följdfrågan ”Hur använder ni er av dessa möjligheter som finns tillgängliga 
för er?” Frågan är dock om fokus hamnade på utevistelsen snarare än på 
utomhuspedagogiken. Det vi tänker är dock att lärande är något som sker hela tiden, 
oavsett om det är under utevistelse på förskolegården eller när förskollärare använder 
sig av utomhuspedagogik, bör man skilja dem åt? 

6. Slutsatser  
Slutsatser i den här studien är att: 
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 Förskolepersonalen ser inga gränser för barns lärande. 

 De utgår ifrån barnens intressen och nyfikenhet. 

 Det är viktigt att vara medforskare i barnens upptäckande. 

 Miljöns utformning är viktigt men barnens fantasi och kreativitet är det som 
spelar roll. 

 Utevistelsens har positiv påverkan på hälsan. 
 
Däremot framgår inte någon skillnad på utomhuspedagogik och utevistelse 

7. Vidare forskning 
 
Vi anser att det behövs mer forskning på utomhuspedagogik inom förskolan. Vi hade 
velat läsa mer forskning om utomhuspedagogik när det gäller om de olika årstiderna 
som vi har Sverige och se om det är någon skillnad på aktiviteterna i förskolan under 
olika årstider om det är mindre utomhusvistelse när det är vinter eller om det är lika 
mycket utomhusvistelse under vinter och sommar eller höst och vår.  Men vi skulle 
även vilja att det blir mer forskning kring hur utevistelsen påverkar lärandet och 
inlärning. 

8. Yrkesrelevans  
 
Genom vår studie har vi fått reda på hur några förskollärare ser på 
utomhuspedagogik. Vi har förstått att utevistelsen har positiva effekter när det 
kommer till barns lärande och utveckling men att kunskaperna kring hur utemiljön 
kan användas som ett pedagogiskt verktyg inte riktigt är övertygande. Vi anser att 
förskollärare bör uppmuntras till att använda sig mer av utomhuspedagogik. Det 
krävs dock en större medvetenhet samt att förskollärarna erbjuds mer kunskap inom 
området utomhuspedagogik så att de blir mer trygga i att använda sig av det i sin 
yrkesroll, till exempel genom fortbildning. Vi hoppas att förskolorna också fortsätter 
att se vikten av utomhuspedagogik och vill förbättra sig hela tiden så att barnen får 
ett mer lustfyllt lärande. Då kanske även den personal som inte är så engagerade vill 
utveckla och lära sig mer om vad utomhuspedagogik handlar om samt hur de kan 
använda sig av det.  Vi hoppas också att studenter kommer läsa vårt arbete och 
kanske få idéer om att forska vidare inom ämnet utomhuspedagogik och kanske 
kommer att tänka på skillnaderna mellan utomhusvistelse och utomhusmiljö när 
studenterna har sin praktik.   
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Bilaga 1 Intervjuguide  
 

1. Hur definierar du utomhuspedagogik? 

2. Hur använder du utomhuspedagogiken? 

3. Vilka fördelar och vilka nackdelar finns det? 

4. Vilka möjligheter har ni till utomhusvistelse? Finns det lekplats, skog mm.  

5. Hur använder ni er av dessa möjligheter som finns tillgängligt för er? 

6. Hur tror du att utomhuspedagogiken har för roll i barns lärande och 

utveckling? 

7. Finns det något ämne som inte går att lära ut utomhus? Och i så fall vilket 

ämne? 

8. Har ni någon gemensam tanke angående utomhuspedagogiken på hela 

förskolan? 

9. Finns det något mer du skulle vilja tillägga? 
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Bilaga 2 Brev till förskollärarna 

Vi är två lärarstudenter som läser vår sista termin på Mälardalens högskola. Vi går på 
lärarprogrammet med inriktning lek, lärande och utveckling. Sista terminen innebär 
att vi ska skriva ett examensarbete, vårt område är utomhuspedagogik. Syftet är att vi 
ska ta reda på hur förskollärare ser på utomhuspedagogiken i verksamheten.  
Vi kommer att följa de etiska principerna från Vetenskapsrådet, vilket innebär att alla 
uppgifter kommer vara konfidentiella och inga riktiga namn kommer att nämnas i 
arbetet. Informationen som vi samlar in kommer bara att användas i vårt arbete. Vi 
kommer att ställa frågor och vi beräknar att det kommer att ta ca 30 -60 minuter. 
Intervjun kommer att handla om utomhuspedagogik och hur ni använder er av den 
och vilken betydelse den har, samt vilka för- och nackdelar som finns? 
 
Vi hoppas att ni ger ert medgivande till att få genomföra dessa intervjuer. 
 
Tack på förhand! 
 
Har ni några funderingar så hör av er till: 
 
Pernilla Avander Tel: xxxxxxxxxxx E-post: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Johanna Nurminen Tel: xxxxxxxxxx  E-post: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Numret till vår handledare ifall ni har några funderingar: 
Tuula Vuorinen Tel:xxxxxxx  E-post: xxxxxxxxxx 

 

 

 
 
 
Medgivande: ____________________ 
 


