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Abstrakt 
 
 

I förskolans verksamhet är utomhuspedagogik en viktig del i barns lärande. 

Syftet med vår studie är att undersöka förskollärares uppfattningar om 

utomhuspedagogik samt hur utomhuspedagogik kan gynna barns lärande. 

Vår studie baserar på dessa frågeställningar:  

 

- Vilka uppfattningar  har förskollärare om utomhuspedagogik? 

  

- Vilka uppfattningar har förskollärare om utomhuspedagogik som stöd för  

barns lärande? 

 

- Vilka är förskollärarnas erfarenheter av utomhuspedagogik?  

 

I insamlingen av vårt empiriska material har vi använt oss av kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer som metod, intervjuerna har skett i olika städer 

för att få ett så brett material som möjligt. I resultatet som vi har analyserat har 

vi fått fram pedagogernas uppfattningar om utomhuspedagogik och lärandet 

genom utomhuspedagogik. I resultatet framkommer det att förskollärarna ser 

utomhuspedagogik och inomhuspedagogik som ett komplement till varandra, 

båda måste finnas för ett bra lärande. Resultatet visar även att det blir ett mer 

mångfaldigt lärande utomhus, en och samma lärandesituation kan innehålla 

exempel vis både motorik, matematik och biologi. Det handlar mycket om att 

pedagogerna ska vara aktiva och närvarande men även delaktiga och 

intresserade av vad barnen gör, då gäller det att förskollärarna är lyhörda för 

barnen och att de jobbar vidare på det barnen visar intresse för.   
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Inledning 
 

Det här är en studie om vad förskollärare har för uppfattningar om 

utomhuspedagogik och barns lärande genom utomhuspedagogik. 

Utomhuspedagogik har blivit ett allt mer vanligt begrepp inom förskolan 

skriver Brügge och Szczepanski (2011). Allt fler förskolor har upptäckt att barn 

lär sig i varierande miljöer exempelvis utomhus. Forskning visar att 

utomhusverksamhet och rörelser är bra och har en positiv inverkan på bland 

annat stress, hälsa, motorik och lärande nämner Änggård (2012) och 

Szczepanski (2008). Detta väckte en nyfikenhet hos oss att undersöka vad 

förskolläraren egentligen har för uppfattningar om utomhuspedagogik och 

lärande genom utomhuspedagogik.  

 

Enligt Läroplanen för förskolan (Lpfö 98, Skolverket, 2010) står det skrivet att 

varje barn ska sträva efter att: 

 

- utveckla sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, 

 liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer  

och fysikaliska fenomen. 

 

- utveckla sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa 

frågor om och samtala om naturvetenskap.(Skolverket, 2010, s.10).  

 

Dessa strävansmål tänker vi utgör en grund för att utveckla barnen med hjälp 

av utomhuspedagogiken, då barnen är ett med naturen i stort sett hela 

dagarna.  

 

I Szczepanski och Dahlgren (2011) kan man läsa att det finns en viss osäkerhet 

hos förskollärare för hur de ska gynna barns lärande och utveckla barnen med 

hjälp av utomhuspedagogik, osäkerheten bottnar i för lite kunskap, för lite tid 

och inte tillräckligt med stöd av de andra i arbetslaget. Utan erfarenhet och 

kunskap om utomhuspedagogik används inte denna pedagogik till sin fulla 

potential, tänker vi. 

 

    

 

  

 

 



 

 

5 

 

Bakgrund   
 

Här nedan kommer vi presentera den litteratur och forskning vi tagit del av. Vi 

kommer sedan använda oss av detta som ett verktyg i diskussionen som hjälp 

och stöd. Vi har börjat med att beskriva allmänt om utomhuspedagogiken och var 

den har sina rötter. Efter det kommer vi in på tidigare forskning, 

Utomhuspedagogik och lärande, och Förskollärarnas erfarenheter av 

utomhuspedagogik. 

 

Utomhuspedagogik 

Utomhuspedagogiken kan spåras ända tillbaka till antiken. Aristoteles (384-322 

f. Kr) ansåg att vi lär med våra sinnen. Det är genom våra sinnen vi tar till oss 

kunskapen men även genom olika erfarenheter vi får genom livet. 

Utomhuspedagogiken tillfredsställer kroppens behov av rörelser och sinnliga 

erfarenheter och även hjärnan stimuleras. I utomhuspedagogiken blir orden 

mer konkreta, barnen upplever med flera sinnen hur exempelvis pinnen ser ut, 

känns och luktar. Barnen lär med hela kroppen, allt blir mer konkret när de 

kommer ut i utemiljön. (Brugge, Glantz och Sandell 2007.) 

 

 I Szczepanski studie (2007) kan man läsa om pragmatikern John Dewey (1859-

1952).  
 

Pragmatism drevs tesen att fältstudier och det verkliga livet var naturliga 

utgångspunkter för lärande och kunskapsbildning. Eleverna skulle inte enbart 

söka kunskap i biblioteken utan också i verkligheten utanför klassrummets 

väggar. (Szczepanski, 2007, S. 18) 

 

Även John Dewey kan man koppla till utomhuspedagogiken genom hans tänk 

om naturen och att söka sin kunskap i uterummet. Dewey är känd för sin 

filosofi ”learning by doing”, det vill säga att man lär genom praktisk handling. 

I Forssell avhandling (2011)  kan man läsa att i Deweys pedagogik användes 

metoden forskande och undersökande. Under 1900-talet har han satt sina 

avtryck i läroplanen med sin pedagogik. Dewey hävdade att drivkraften till 

människans lärande är kommunikation och samspel med andra människor. 

Han säger att barn lär när man möter barnets intresse och bygger vidare på 

deras tidigare kunskaper. Även Szczepanski och Dahlgren (2011) nämner 

Dewey, som menar att ”rörelse som grundar för lärande” kan förstås som att 

naturen ska hanteras praktiskt med hjälp av konkreta material samt 

erfarenhetsutbyte mellan människor för att använda sina kunskaper i 

uterummet. Detta för att utveckla sin kunskap om naturen och därför är 

erfarenheter en nyckel till framgång samt att platsen har en betydande del för 

lärandet. Erfarenheter och omgivningen har stor inverkan på lärandet, att med 

hjälp av andra som har kunskap utvecklas ett kunskapsbyte och därefter 

utvecklas de individer som är involverade.  
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Lundergård, Wickman och Wohlin (2004) menar att utomhuspedagogik inte 

innebär att man bara flyttar ut verksamheten, de menar att man ska ta tillvara 

på de resurser som finns i naturen. Man måste ta tillvara på de autentiska 

mötena och de sinnerliga erfarenheterna som finns ute och alla de estetiska 

mötena.  

 

Utomhuspedagogik och lärande 

Naturen erbjuder många olika platser för lek, poängterar Änggård (2012) och 

den erbjuder många olika leksaker i olika material. Materialet som finns i 

naturen kan bli nästan vad som helst i barns lek. Barns fantasi utvecklas mer i 

jämförelse med om de skulle använda tillverkade leksaker. Änggård finner i 

sin forskning att barn även får möjlighet att skapa scener ute för äventyr, jakt 

och strider. Barnen kan utforma platserna hur de vill i naturen. Det finns ofta 

gott om utrymme ute som ger barnen möjlighet till att hoppa, klättra och kasta 

sig på marken. Det finns stora möjligheter att träna det motiriska ute genom att 

springa, hoppa, krypa och klättra (Änggård, 2012). Dahlgren, Sjölander, Strid 

och Szczepanski (2008) menar för att främja lärande och utveckling hos barnen 

är det ett bra sätt att lämna inomhusmiljön och ge sig ut i naturen. 

Autenticiteten ökar i lärandet och kontakten med naturen får en allt större 

betydelse. Utomhuspedagogiken har många fördelar hävdar Szczepanski 

(2008), det ger barnen en möjlighet att lära med hela kroppen. Allt blir mer 

konkret för barnen när undervisningen flyttas ut, menar Szczepanski. Det är 

lättare att förstå innebörden av 10 när man ser tio kottar än bara siffran på ett 

papper. Matematiken är ett ämne som man med fördel kan ta med sig ut i 

naturen, säger Szczpanski. Prince, Allin, Hansen Sandsten och Ärlemalm-

Hagsér (2013) nämner också hur man med fördel kan flyta ut lärande i ute 

miljön. Det ger många olika motoriska och fysiska färdigheter, samtidigt som 

barnen också utvecklar kunskaper inom naturkunskap och matematik såsom 

form, storlek, djup, djur och växter. 

 

I Björklid (2005) beskrivs forskning som visar att förskolebarn som är ute 

mycket både på gården och i skogen, leker många fler varierande lekar och de 

leker även bättre i grupp. De tränar dessutom sin motorik mer, sin balans, sin 

koordination och vighet mer. I Änggård (2012) beskrivs att naturen inbjuder 

nästan hela tiden till nya aktiviteter, där platser och scenerna förändras. Barnen 

får uppleva med alla sina sinnen, sinnena förstärks när barnen leker utomhus. 

Dahlgren, Sjölander, Strid och Szczepanski (2008) redogör för att när barn lär 

använder de inte bara den verbala kommunikationen. Det är flera sinnen som 

är centrala i deras lärande, såsom lukt, smak, känsel, syn och hörsel. Genom att 

använda fler sinnen utvecklas även minneskapaciteten. Sinnena är viktiga för 

att återknyta till olika miljöer där lärandet i naturen blir det så kallade 

”klassrummet”. Likheter kan dras till Szczepanski (2013) som beskriver att 

platsens budskap också kan kännas igen genom dofter, smaker eller ljud 
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istället för vad som sker i teorin. Szczepanski och Dahlgren (2011) poängterar 

att genom att teori och praktik förenas blir det ett erfarenhetsbaserat lärande 

som blir naturligt inom utomhuspedagogiken. Utomhuspedagogiken förenar 

handling, känsla, och tanke. Naturen är arenan och den fysiska verkligheten 

blir lärmiljö. Szczepanski (2013) skriver att oavsett om lärandet sker inom- eller 

utomhus ska lärandet anpassas till den plats som är mest lämpad, där barnens 

erfarenheter kan ha en inverkan till vilken plats som är mest lämplig för dem.  

 

Ernst och Tornabene (2012) betonar att förskolebarn blir mer aktiva genom att 

de vistas utomhus. Genom den fysiska aktiviteten utomhus utvecklar barnen 

bland annat motoriken, balansen samt koordinationen. Utomhuslek utvecklar 

barns fantasi och deras kreativitet ökar. Utomhusmiljön tenderar att vara 

mindre strukturerad, vilket gör att barnen inte känner sig så begränsade till 

vad de egentligen vill åstadkomma i sin lek, menar Ernst och Tornabene. 

Szczepanski och Dahlgren (2011) vill tydliggöra att stora och öppna ytor med 

en härlig gräsplan och dess tillbehör på en utegård som det brukar vara på 

förskolor är en fördel. Det främjar barns lärande med stora ytor, istället för att 

vara inomhus mellan fyra väggar och ett tak. Det är även centralt att både 

inne- och utomhusmiljön är väl planerade så att de kompletterar varandet, så 

att ett lärande kan uppstå i båda miljöerna. Ernst och Tornabene (2012) skrivet 

att om man vistas utomhus, i de naturliga miljöer som finns på förskolan blir 

barnen mer kreativa i leken och utvecklar bland annat sina språkkunskaper. 

För att barnen ska kunna utvecklas måste de få möjlighet att utforska sin 

omgivning, menar Ernst och Tornabene.  

 

Förskollärarnas erfarenheter av utomhuspedagogik 

Björklind (2005) skriver att forskning visar på bra möjligheter till lärande, lek 

och utveckling i utomhusmiljön. I inomhusmiljön ses istället mer 

begränsningar i förhållande till utomhusmiljön. Enligt Björklind (2005) ger 

pedagogerna färre begränsningar i utomhusmiljöerna än i innemiljöerna. 

Lärarna som deltog i (Szczepanskis 2008) studien visar att pedagogerna 

upplevde fördelar med att använda sig av utomhuspedagogiken. Fördelarna 

som nämndes var till exempel att när barnen får röra på sig ute får de bättre 

hälsa och flera sinnen stimuleras, jämförelsevis än när barnen vistas inomhus. 

Det blir ett bättre samband mellan teori och praktik när man vistas utomhus, 

samtidigt som hjärnan aktiveras bättre i utomhusmiljöer, menar Szczepanskis 

(2008). I Lundergren, Säljö och Liberg (2010) nämns pragmatikern Dewey och 

hans syn på pedagogerna. De skriver att hans ideal är:  

 
En pedagog som förmår möta barns frågor och undran, och integrera deras 

erfarenheter i undervisningen så att kunskaperna fördjupas. (Lundergren, Säljö 

och Liberg, 2010, s. 182) 

Ernst och Tornabene (2012) skriver att om barnen ska få kunskap och förståelse 

om naturen måste förskollärarna på förskolan vissa intresse, ha kunskap och 
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en vilja att väcka en nyfikenhet hos barnen så att en utomhuspedagogik ska 

kunna existera. Även Szczepanski och Dahlgren (2011) menar att ett intresse 

för naturen krävs av pedagogerna och att de är aktiva bland barnen, visar 

intresse och vägleder barnen i deras lärande. Pedagogerna på förskolan har en 

stor påverkan på barnen för att väcka ett intresse och även hålla det vid liv.  

Pedagoger har olika inställningar till naturen, vilket kan medföra olika 

kunskaper som barnen utvecklar. När de vuxna på förskolan visar en positiv 

inställning till naturen och förmedlar den känslan till barnen är sannolikheten 

väldigt stor att de får med sig barnen på ett eller annat sätt. 
 

Måtersson (2004) menar att i Sverige betraktas det som en självklarhet att 

barnen ska vara ute på förskolan. Utevistelse är en rutin i förskolan, som oftast 

är förlagd till bestämda tider. Måterssons studie visar hur lek och socialt 

samspel kan bli bättre i utomhusmiljön. Måtersson skriver också att leken kan 

ses som ett ”frirum” där barnet får leka själv och upptäcka världen. Men alla 

pedagoger ser inte utomhusleken som ett ”frirum” för barnen. De har ett annat 

förhållningssätt till uteleken, de ser den som en arena för aktivitet och lärande. 

Även Prince, Allin, Hansen Sandsten och Ärlemalm-Hagsér, (2013), betonar att 

leka kan vara frivilligt, utan de vuxnas inblandning. Leken ska vara rolig, 

spontan, fri och barnen ska på egen hand kunna ta initiativ. Samtidigt kan lek 

också vara strukturerad av den vuxnas vägledning. 

 

Maynard och Waters (2007) nämner att många barn är tystare och lugnare 

inomhus för att de förväntas vara det av förskollärarna, medan ute förväntas 

de av förskollärarna att springa omkring och leka och röra sig mer. Många 

barn tänjer mer på gränserna när de är ute, för de är inte lika rädda att få 

tillsägelser av förskollärarna om att var tysta och lugna ner sig. 

 

Klaar & Öhman, (2014) anser att lärandemiljön är en viktig del för barn i 

förskolan. Lpfö 98 (Skolverket, 2010) är ett hjälpmedel för pedagogerna på 

förskolan för att de ska nå och utveckla förståelse för miljön och främja barns 

hälsa och förståelse för naturen. Samt att den svenska utomhustraditionen och 

det demokratiska förhållningssättet som förskolan vilar på har en särskilt 

betydelse för den svenska förskolan. 
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Syfte 
 

Studiens främsta syfte är att undersöka vilka uppfattningar förskollärare har 

om utomhuspedagogik som stöd för barns lärande. Det andra syftet ät att 

undersöka vad förskollärares erfarenheter av utomhuspedagogiken betyder 

för hur dem utrycker att utevistelse erbjuder ett lärande för barnen. 

 

 

Frågeställningarna: 

- Vilka uppfattningar  har förskollärare om utomhuspedagogik? 

  

- Vilka uppfattningar har förskollärare om utomhuspedagogik som stöd för  

barns lärande? 

 

- Vilka är förskollärarnas erfarenheter av utomhuspedagogik?  
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Metod 
 

Metodval  

Vi har genomfört en kvalitativ studie med intervjuer som metod.  För att samla 

in empiri har vi genomfört semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Vi 

intervjuade sex förskollärare. Enligt Eliasson (2013) är man i en 

semistrukturerad kvalitativ intervju intresserad av att få fram den intervjuades 

egna åsikter. I intervjuguiden ska man följa det ämne som det handlar om för 

att nå det som ska studeras, men samtidigt går det att vara flexibel och ställa 

följdfrågor. Det vi ville få ut av intervjuerna var förskollärarens egna 

uppfattningar. 

 

Urval 

Vi utförde sex stycken intervjuer med förskollärare för att få ta del av deras 

uppfattningar om utomhuspedagogiken och barns lärande genom 

utomhuspedagogiken. Tre av förskollärarna jobbar på slumpmässigt valda 

förskolor inom kommunen, de andre tre jobbar på förskolor som vi hade haft 

kontakt med tidigare under vår utbildning, för att genomföra olika uppgifter. 

De sex deltagarna har varit förskollärare mellan ett halvt år och upp till 39 år. 

Förskolorna vi utförde intervjuerna på var en Ur och skur förskola, en 

föräldrakooperativ förskola och de andra var kommunala förskolor. Vi valde 

att intervjua förskollärare på olika förskolor för att få en större bredd av deras 

uppfattningar kring utomhuspedagogiken. På grund av att det var svårt att få 

tag i förskollärare som hade tid att vara med i studien, arbetar två av de 

intervjuade på samma förskola men inte på samma avdelning. Här nedan 

presenteras deltagarna i studien, alla namnen är fingerade, vilket betyder att 

namnen inte är deras riktiga: 

 

Förskollärare 1: Lotta, Nyutbildad förskollärare sedan 2012, jobbar aktivt med 

utomhuspedagogik. 

 

Förskollärare 2: Anna, Varit förskollärare i 25 år, jobbar på en 

föräldrakooperativ förskola.  

  

Förskollärare 3: Karin, Varit förskollärare i 14 år, jobbar i en Ur och skur 

förskola.  

 

Förskollärare 4: Kristina, Varit förskollärare i 39 år, jobbar i en kommunal 

förskola. 
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Förskollärare 5: Kristin,Varit förskollärare i 8 år, jobbar i en kommunal 

förskola.   

 

Förskollärare 6: Maja, Varit förskollärare i 16 år, jobbar i en kommunal 

förskola.  

 

Tillvägagångsätt  

Vi började med att skriva ett missiv (bilaga 1) till förskollärarna. Till tre av 

förskolorna gick vi personligen ut och lämnade missivet till dem vi ville 

intervjua, och bokade intervjutid med en gång. Till de andra tre skickades 

missiv via mail ut till förskolan, sedan ringde vi och påminde förskolorna och 

väntade på svar om de ville delta. Nästa gång vi hörde från förskolorna och de 

meddelade att de ville delta, bokade vi tid för intervju.  

 

När vi började med intervjuerna hade vi fått godkännande om att spela in 

intervjuerna. Enligt Eliasson (2013) bör den intervjuade ge sitt godkännande 

till inspelning innan intervjun börjar. Fler fördelar med att spela in en intervju 

är att man kan gå fram och tillbaka i inspelningen om något är oklart. Eliasson 

(2013) skriver att man ska tala om för den intervjuad att de kommer att vara 

anonyma så att deras identitet skyddas. Detta meddelade vi alla som var med i 

intervjuerna. Bryman (2011) beskriver att en intervjuguide ska finnas i en 

semistrukturerade kvalitativ intervju. Vi gjorde en intervjuguide som skulle 

fungera som stöttning i de olika frågor som var aktuell för det ämnet vi skulle 

studera. Bryman fortsätter med att en intervjuguide ska innehåll inledande, 

sonderande, uppföljande samt avslutande frågeställningar. Frågorna inbjöd till 

berättande svar, det vill säga att det var öppna frågor som exempelvis började 

med hur eller vad (Bilaga 2). Vi började med två inbjudande frågor i intervjun 

där förskollärarna fick berätta lite om sig själva, för att få en bra start på 

intervjun. De följande frågorna rörde det ämnet vi forskar kring. Utifrån dessa 

frågor ställde vi följdfrågor, där vi kände att vi ville att förskollärarna skulle 

utveckla svaren mer, eller där vi kände att de inte riktigt svarade på frågan. Vi 

avslutande intervjun med att fråga om förskollärarna hade något mer de ville 

berätta som rörande det ämnet vi internjude om, i detta faller 

utomhuspedagogik.   

 

När vi skulle ut till förskolorna och intervjua delade vi upp oss så vi var själva 

med den medverkande under intervjun.  Vi var i två olika städer och 

genomförde tre intervjuer var.   Intervjuerna genomföras på en ostörd och lugn 

plats, platsen valde förskollärarna ut själva på förskolan. Stukat (2011)  nämner 

att man ska välja en plats för intervjun som är ostörd och lugn, och gärna en 

plats där både intervjupersonen och den intervjuade känner sig bekväm.  

Efter att intervjuerna var klara transkriberade vi dem näst in till ordagrant, var 

och en för sig. I Stukat (2011) kan man läsa att transkribering kan var ett väldig 

tidskrävande arbete om man transkriberar precis allt ordagrant.  
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Analys av insamlat material 

 
Vi använde oss av en kvalitativ analys metod vilket innebär att vi steg för steg 

gick igen vårt empiriska material. Ahrner & Svensson (2011) skriver om tre 

huvudsakliga metoderna sortera, reducera och argumentera. 

 

 Sortera- Sortera menas att man går igenom det empiriska underlaget 

man har, så att det sedan blir lättare att analysera materialet. Ahrner & 

Svensson (2011). Efter att vi gått igenom vårt material i undersökning 

som vi transkriberat enskilt, kunde vi hitta olika kategorier som gjorde 

materialet lättförståeligt. Vi satt tillsammans och jämförde våra 

intervjuer och kunde konstatera olika kategorier. 

 

 Reducera- Det handlar om att få ut det som är relevant för studien. Man 

väljer att ta bort det materialet som inte kan användas, som inte anses 

relevant för syftet i studien, Ahrner & Svensson (2011). Detta kunde vi 

göra efter vi transkriberat intervjuerna, då plockade vi bort det material 

vi ansåg inte kunde användas i studien, det material som inte var 

relevant för vårt syfte. Det kunde vara där förskolläraren svävat ut och 

kommit in på andra saker som inte var relevant för ämnet vi 

intervjuade om. 

 

 Argumentera- Det gör man i diskussionen, då man ställer resultatet 

mot litteraturbakgrunden, det är här arbetet knyts ihop menar Ahrner 

& Svensson (2011). Vi tog vårt resultat och ställde den mot vår 

bakgrund. Utifrån den tidigare forskningen i bakgrunden kunde vi 

argumentera det mot vår analys.  

 

  

Etiska överväganden  

 

De etiska överväganden som tagits hänsyn till är de Vetenskapsrådet (2002) 

lyfter om de etiska principerna som gäller svensk forskning. 

 

Informationskravet. Innebär att deltagarna fick veta syftet med studien, samt att 

deltagandet är frivilligt och att det handlar om en intervju. Vi har även lyft att 

vi önskar att spela in intervjuerna och att detta enbart kommer att vara för vår 

egen del i arbetet med vår studie. Bryman (2011) lyfter vikten av att spela in 

intervjun, för att fånga intervjupersonernas svar utan att gå miste om viktiga 

detaljer, vilket lätt kan göras om man enbart för anteckningar under intervjun.  

 

Samtyckeskravet. Intervjupersonerna i undersökningen bestämmer själv över sin 

medverkan. De har rätten att ändra sig om de inte vill vara med i studien, detta 
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gäller när som helst under studiens gång. Vi meddelade deltagarna att de hade 

rätten att avbryta sitt deltagande.   

 

Konfidentialitetskravet. Det innebär att alla uppgifter om deltagarna kommer att 

behandlas med sekretess. Deltagarna informerades om att det kommer vara 

helt anonyma, både pedagogerna och verksamheterna.  

 

Nyttjandekravet. Det innebär att deltagarna blir informerade om att materialet 

som samlas in kommer enbart vara i studiens syfte och enbart för vår egen del.  
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Resultat  
 

Här nedan kommer resultatet att redovisas från intervjuerna vi gjort. Vi har 

delat upp resultatet i olika kategorier inom utomhuspedagogik. Dessa 

kategorier har vi kommit fram till efter att vi har analyserat och gått igenom 

vår empiriska insamling. Under denna rubrik presenterar vi: Vad har 

förskollärare för uppfattningar om utomhuspedagogik, Utomhuspedagogik och barns 

lärande, förskollärares erfarenheter av utomhuspedagogiken, För- och nackdelar med 

utomhuspedagogik. 

   

Förskollärares uppfattningar om utomhuspedagogik 

 

Under denna kategori kommer förskolläraresuppfattningar om 

utomhuspedagogik och vad utomhuspedagog är för förskollärarna att 

behandlas. 

   

Det som uppfattas under analysen är att pedagogerna är överens om att 

utomhuspedagogiken är ett verktyg för barns lärande. Vi uppfattar att 

förskollärarna anser att utomhuspedagogiken är ett komplement till 

inomhuspedagogiken och båda måste finnas för ett utvecklande lärandet. Det 

framkommer i analysen även uppfattningar om att det som kan göras inne kan 

också göra ute. 

 

I detta citat beskriver en pedagog utomhuspedagogikens upplevelser:  

 

Att det blir andra upplevelser än vad man kan ge inne. Man ser det som lärande 

fast man gör det utomhus. (Maja) 

 

Här uppfattar vi att det blir andra upplevelser när man vistas utomhus. Det är 

svårt att ge samma upplevelser ute som inne beroende på att ute finns det en 

helt annan mångfald i upplevelserna, allt blir mer konkret för barnen. Barnen 

upplever med hela kroppen. 
 

Vi ser även att en av förskollärarna tänker annorlunda om 

utomhuspedagogiken.  

 

Jag tycker inte vi har någon väldigt tydlig utomhuspedagogik, 

utomhuspedagogik är för de förskolor som är ute dygnet runt, de som äter ute 

och så vidare, men vi är ju ute i traditionell förskoleverksamhet, kan vi säga, 

uteförskola för mig är ute i Ur och Skur. (Anna) 

 

Vi tolkar detta som att Pedagogen tänker att utomhuspedagogiken är då man 

jobbar i en Ur och Skur förskola. Det är där utomhuspedagogiken har sitt rätta 

element anser förskolläraren. Medan de övriga förskollärarna anser att det 
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jobbar med utomhuspedagogik dagligen, det är en naturlig del i 

verksamheten.   

  

Förskollärarna uppfattar också utomhuspedagogik som ett sätt för barnen att 

gå ut och röra på sig samt att de får frisk luft. Utomhus är det mer tillåtande att 

skrika och springa än inne. 

 

Om du sitter inne på en samling gäller det att dem är mer koncentrerade och 

tyst. Även fast jag har en ganska tillåtande samling fast inne är mer en stillsam 

miljö. Ute kan man stå och hoppa samtidigt som jag pratar. Det är mer en 

tillåtande miljö. (Kerstin)  

 

I citatet ger förskollärarna intryck av att uppleva utomhuspedagogiken som en 

mer tillåtande miljö, man behöver inte sitta stilla och vara tyst som på samma 

sätt som inne. Barnen blir inte lika hämmade ute, de känner också att det är en 

mer tillåtande miljö ute. Utomhuspedagogiken ger barnen större utmaningar, 

det ger även barnen en större frihet. 

 

Sammanfattningsvis tyckte vi att det som var mest intressant, var 

förskolläraren som anser att utomhuspedagogiken har sitt rätta element på en 

Ur och Skur förskola. Här ser vi tydlig att de tänker olika om 

utomhuspedagogiken och hur de jobbar med den ute på förskolorna. Även att 

utomhuspedagogiken är mer tillåtande var intressant, här är det mer tillåtet att 

röra sig stort och låta, det är inte lika hårda regler ute som inne, vilket gör att 

barnen känner sig mer friare ute och då släpper loss mer.  

 

Utomhuspedagogik och barns lärande  

 

I denna kategori kommer barns lärande i utomhuspedagogiken presenteras. På 

vilket sätt kan utomhuspedagogiken gynna barns lärande.  

 

Tolkning av det förskollärarna berättar under intervjun är att de nästan bara 

ser fördelar med utomhuspedagogiken. Lärandet utomhus blir mer konkret, 

det blir lättare att få ihop teori och praktik. Barnen får uppleva med alla sinnen 

ute, vilket gör att lärandet blir mer tydligt. 

 

Flera förskollärare kände att de ville vara mer förberedda när de är ute med 

barnen, för att kunna fånga lärandet.  

 

Det lärandet som vi lär ut inne, jag känner mig nog mer förbered, att jag är mer 

förberedd, nu har jag tänkt ut att nu ska vi ha den här aktiviteten, när jag går ut 

har jag nog inte samma förberedelser, jag önskar att jag hade mer förberedelser. 

(Maja) 
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Vi tolkar det som att flera av förskollärarna kände sig tryggare med 

inomhuspedagogiken, för där var de är mer förberedda. Inomhus är det lättare 

att planera lärande situationer, ute gäller det mer att fånga det spontana 

lärandet. En annan förskollärare ser det mer positiva i att inte vara så förbered 

utomhus, hon använder det spontana lärandet som sker ute och gör något bra 

av det med barnen, hon ser utmaningen i det spontana lärandet.   

 

Tolkningen vi gör av förskollärarna är att de tycker att de når barnen bästa i 

små grupper. Det är lättare se varje barn i smågrupper när de vistas utomhus.  

 

Jag tror man måste ha små grupper för att kunna se varje barn, se vad dem 

behöver. De lär sig och utvecklas på olika visen, en del behöver jätte mycket 

motorik en del behöver lära sig att räkna, allt detta kan man göra ute, men det 

gäller att ha ganska små grupper för att kunna ta tillvara på varje barns 

utvecklingsmöjlighet, tycker jag. (Kristin) 

 

 

Det är lättare att nå barnen och komma åt det spontana lärande i små grupper. 

Fördelarna med mindre grupper är att man ser barnen på ett annat sätt, och 

kan hjälpa att utmana barnen på ett bättre sätt än om det skulle vara fler barn i 

närheten. 

 

Förskollärarna nämner att det kan bli för stort ute för att nå barnen. Det är så 

stora ytor ute, barnen försvinner och rösten når inte alla barnen tolkar vi ur en 

av de intervjuade förskollärarna.  

 

Så är det ju det här med, man behöver komma varnadra närmare inte jobba med 

så många för rösten försvinner ju, men man borde ju kunna möta några i taget, 

å ta tillvara på det här spontana lärandet, det dom upptäcker nu. (Maja)  

 

Analysen visar även uppfattningen om att man ska ta vara på naturens 

resurser som gynnar barns lärande. Förskollärarna ger intryck av att för 

barnen blir lärandet mer konkret när man vistas ute. Det kan nästa bli svårt att 

ta tillvara och se allt barn lär när de vistas i uterummet. 

 

Jag tycker det är ett naturligt lärande. Det kanske är så här att man inte kan 

bevisa eller visa vad barnen lär sig. Mycket att barnen lär sig för livet. Också ett 

lärande som de har nytta av i framtiden. Bara det här med att ta vara på 

naturens resurser. Som kanske många barn inte får möta på så mycket. (Karin) 

 

Förskollärarna är medvetna om att det är ett bra lärande utomhus, det blir mer 

konkret. Men det gäller också att se det och ta tillvara på det. Det kan vara 

svårt att ta till var på allt lärande. Men är man en aktiv och närvarande 

förskollärare, då ser du barnens lärande och deras intressen, och kan jobba 

vidare med det. 
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Ett exempel som förskollärarna tog upp var hur barnen upplever de olika 

årstiderna, barnen får konkret se när de går ut hur naturen förändras med 

årstiden. En annan förskollärare pratar om när barnen går ut blir det ett gratis 

lärande. Det blir ett mångfaldigt lärande, där exempelvis motorik, matematik 

och biologi kan ingå i samma lärandesituation som barnen får med sig.  

 

 

Sammanfattningsvis det vi reagerad på var att förskollärarna kände sig så 

oförberedda ute, att de inte riktigt planerar utevitevistelsen. Det positiva är att 

de verkar medvetna om det, vilket gör att de ändå har utomhuspedagogiken i 

baktanken. Det vi tyckte var positivt var förskolläraren som såg 

utomhuspedagogiken som en utmaning att hon tog tillvara på det spontana 

lärandet och kände att hon inte behövde vara så förbered när hon var utomhus 

med barnen. 

 

Förskollärarnas erfarenheter av utomhuspedagogik 

  
Under denna kategori kommer det att diskuteras förskollärarens erfarenheter 

och hur förskollärarna ska ta tillvara på barnens lärande i 

utomhuspedagogiken med hjälp av de erfarenheter de har.  

 

Vi kan tyda att flera av deltagarna hade liknade tankar om deras roll i barns 

lärande. De menar att pedagogerna måste ta till vara på lärandet ute, inte stå 

och vara passiva. Inte tro att barnen lär av sig själv, att pedagoger på något sätt 

ger barnen olika verktyg för att barnen ska komma vidare i deras lärande och 

utveckling utomhus.  

 

Men de erfarenheterna som jag har är att uterummet är ett bra lärande, men de 

ge sig ju inte själv, man måste se och lyfta det som barnen gör. Så att man kan ge 

tillbaka det till barnen. Många kanske tror att det är lätt att vara ute men.. man 

måste också.. det är ett lärande för oss pedagoger, ett lärande att se småsaker. 

(Karin)  

 

 

I citatet framträder den betydelse pedagogerna lägger vid att ta till vara på de 

tillgångar som finns i uterummet, för att ge barn ett så bra lärande ute som 

möjligt. Det gäller att vara en närvarande och aktiv pedagog och se barnen. Det 

blir även en utmaning för pedagogerna att se lärandet ute eftersom det är så 

mycket upplevelser barnen får genom att vara ute. Barnen lever i nuet och lär 

sig och utvecklas hela tiden.    

 

Pedagoger ska även vara delaktiga, intresserade, ställa nyfikna frågor till 

barnen berättar en förskollärare. De barnen visar stort intresse för ska 

pedagoger nappa på och jobba vidare med, då är Ipads och internet ett bra 

verktyg för att jobba vidare med barns frågor. 
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Det dom är intresserade över får man försöka nappa på, vi kan använda internet 

eller youtube för att få svar på frågor. (Lotta)  

 

Här i citatet ger förskolläraren uttryck av att det gäller att vara en kreativ, 

snabbtänkt och förberedd förskollärare för att ta tillvara på de verktyg man har 

i verksamheten. Ipads är ett bra verktyg att ta med för att snabbt kunna ta 

tillvara på barnets intresse som förskollärare och spinna vidare på det. 

 

I utomhuspedagogiken ska inte förskollärarna vara för passiv, och tänka att nu 

ska barnen leka och springa av sig, utan vara delaktiga så de hjälper barnen att 

utvecklas. De vuxna på förskolan ska inte tänka att bara genom att gå ut 

tillsammans med barnen så kommer lärandet självmant. Förskollärarna ska 

vara aktiva ute och ge barnen erfarenheter och hjälpa till att utmana dem i 

deras lärande.  Förskolläraren måste finnas där för att väcka barnets intresse, 

nya tankar och funderingar.  

 

Vi som pedagoger ska vara delaktiga och intresserade, ställa nyfikna frågor till 

barnen, lära och lära ut och att man kan ge barnen verktyg till sitt lärande, att 

man kan ge barnen ett förstoringsglas eller en spade.(Maja) 

 

Sammanfattningsvis det som var genomgående var att förskollärarna lyfter 

fram vikten av att vare en närvarande pedagog, se barnen i deras lärande och 

finnas där, ställa de nyfikna frågorna och lyfta barnen så de kommer vidare i 

deras lärande. Detta var ett genomgående mönster hos förskollärarna. 
  

För- och nackdelar med utomhuspedagogik    

 

I denna kategori kommer förskollärarnas uppfattningar om för- och nackdelar 

med utomhuspedagogik att presenteras.  

 

Vi kan konstatera att alla de intervjuade förskollärarna var överens om att 

nackdelarna med utomhuspedagogik är utomhuskläder. Kläder kan vara för 

små, för dåliga, för kalla, för lite med kläder eller fel kläder för årstid. En av 

förskollärarna nämner att nackdelen kan vara klimatet i Västernorrland. Det 

blir för kallt för att vara ute med de små barnen, eftersom de för det mesta står 

stilla och fryser och är inte rustade med rätt kläder. 

 

För de små barnen tycker jag att det blir svårare för dem att utvecklas, är min 

bild av det. För vintertid blir de väldigt hämmad av klädsel och kyla, de är inte 

lika bra rustade helt enkelt. Jag tycker att små barnen utvecklas mer inomhus. 

De får möjligheten att röra sig på ett annat sätt. (Anna)  
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De minsta barnen kan inte ta tillvara på lärandet ute för att de är för 

stillastående, de får ett bättre lärande inne, där de kan röra sig på ett annat sätt, 

tolkar vi förskolläraren.  

 

En annan nackdel som framträder i analysen är att pedagoger tänker ute 

situationer som ett ”frirum”. Här leker barnen fritt och tänker att jag som 

pedagog inte behöver vara delaktig. Vilket denna förskollärare tycker är ett fel 

tänk, man ska vara en aktiv pedagog och ta vara på lärandet. 

 

Nackdelen blir när vi pedagoger tror att nu är barnen ute nu kan de få springa 

av sig, nu kan de leka själva, vi får bli bättre på att ta till var på det, å hjälpa 

barn som inte tycker om att springa och röra sig. (Maja) 

 

Här i citatet ger förskolläraren uttryck för vikten av att vara en närvarande 

pedagog, att pedagogen fångar barnen och ser till att de får ut så mycket som 

möjligt av utevistelsen.  

 

Majoriteten av förskollärarna ser bara fördelar med utomhuspedagogiken. En 

av förskollärarna nämner att naturen erbjuder mycket material och att det är 

gratis. Det gäller att ta tillvara på naturens resurser den har många fördelar, en 

av förskolorna kokar lingonsylt på bär de plockat ute, de sår även 

ringblommor som de sedan äter. En annan fördel som nämns av flera av de 

intervjuade är att barnen får röra sig på stora ytor och att motoriken tränas 

mycket, hela kroppen tränas. 

 

Jag ser det positiva det är ju det här utrymmet till rörelse och luften och nya och 

andra saker att upptäcka ute. (Kristina) 

 

Här belyser förskolläraren även det positiva med de större ytorna när barnen 

kan röra sig fritt då bland annat motriken tränas. I en lärande situation kunde 

förskollärarna känna att ytorna kunde var för stora och det var svårt att nå alla 

barnen med rösten och se vad de hade för behov i sitt lärande. 

 

Sammanfattningsvis ser vi mönstret hos förskollärarna att det finns mest 

fördelar med utomhuspedagogiken. Något vi reflekterade över var att de stora 

ytorna ute kan ses som negativt i en lärandesituation, för att det kan bli svårt 

att nå barnen. Medan de stora ytorna ses som positiv när det exempel kommer 

till att hoppa, springa och leka, då de stora ytorna inte ger så mycket 

begränsningar.    
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Diskussion  

 
Vårt syfte med studien är att undersöka vilka uppfattningar förskollärarna har 

om utomhuspedagogik och barns lärande genom utomhuspedagogiken. Hur 

tänker förskollärarna om utomhuspedagogiken och vad har de för 

uppfattningar av den. Här nedan kommer vi diskutera och behandla 

bakgrunden i mot vårt resultat, utifrån våra frågeställningar   

 

- Vad har förskollärare för tankar om utomhuspedagogik?  

 

- Vilka uppfattningar har förskollärare om utomhuspedagogik som stöd för 

barns lärande? 

 

- Vilka är förskollärarens erfarenheter av utomhuspedagogik?  

 
 

Metoddiskussion  

 

Validitet och reliabilitet 

 
Validitet handlar om att man får svarar på sitt syfte i studien och inget annat, 

att man kan garantera att det man gör i studien syftar till att uppnå syftet, 

Stukat (2011). Vi valde intervjuer som metod för att få svar på vårt syfte. Det 

var förskollärarnas uppfattningar vi ville ha reda på, då var intervjuer den 

bästa metoden för oss.  

 

Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén (2014) beskriver reliabilitet, det handlar om 

studiens trovärdighet. Har empirin i studien samlats in på ett trovärdigt sätt, 

är det tillräckligt mycket materiel som samlats in så att man kan dra slutsatser 

av det. För att få en bra reabilitet på vår studie använde vi oss av intervjuer. 

För att öka trovärdigheten spelade vi in intervjuerna för att kunna gå fram och 

tillbaka i materialet. Genom att spela in missade vi inget viktigt som sagts 

under intervjun. Efter varje intervju transkriberade vi intervjuerna för att få ut 

intervjuerna på papper och jobba vidare med materialet i resultatet 
 
 

Eftersom det var förskollärarnas perspektiv vi ville ha fram var intervjuer det 

bästa alternativet ansåg vi. Det blir mer en personlig kontakt under en intervju 

än om man jämför med enkäter undersökning, där man inte träffar personen 

som svarar på frågorna. Det är även lättare att få personen att öppna sig under 

en intervju, när man träffar personen fysiskt. Ahrner & Svensson (2011) 

nämner tekniker för att få ut så mycket av intervjun som möjligt. Det handlar 

om att ställa vänliga frågor och vissa att man är intresserad av den 

intervjuades synpunkter och erfarenheter. Även att omformulera frågor är ett 
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bra sätt om man känner att svaret inte är tillräckligt. Det gäller även att få den 

intervjuade att känna sig trygg.  

 

Genom intervjuerna fick tillräckligt material att jobba med i vårt resultat. Man 

får en mer personlig kontakt när man intervjuar och man får förskollärarna att 

öppna sig mer när man intervjuar dem på plats. Det är också lättare att 

förklara frågan om de inte förstår vad vi menar. 

  

De hinder eller problem vi stötte på med val av denna metod var att det kunde 

vara svårt att hitta förskollärare som hade tid för att intervjuas. Förskollärarna 

har ett väldigt pressat schema för att kunna hitta tid och ställa upp på 

intervjuer. Vi erbjöd oss att vi kunde utföra intervjun både dagtid och 

kvällstid. Även transkriberingen tog ganska lång tid. Då man näst intill 

ordagrant ska få ut intervjun skriven på papper, för att sedan kunna 

sammanställa ett resultat. Det man ska vara medveten om är att det tar tid att 

hitta personer att intervjua samt att transkribera är ett krävande arbete. 

 

En annan metod vi kunde valt för vår studie var att skicka ut enkäter. Risken vi 

upplevde då var att vi kanske inte hade fått tillbaka tillräckligt med material 

att arbeta med och analysera.   Risken fanns att inte så många skulle svara eller 

har tid att svara på enkäten. Vi kunde även ha gjort som  Ahrner & Svensson 

(2011) nämner, både observerat och intervjuat förskollärarna. Genom 

observationerna får man se hur de jobbar praktiskt och genom intervjun får 

man höra deras tankar och åsikter om hur det ser på det aktuella ämnet 

exempelvis utomhuspedagogiken. 

Resultatdiskussion 
 

Förskollärarnas uppfattningar om utomhuspedagogiken 

Att se utomhuspedagogiken som motsvarigheten till inomhuspedagogiken, 

det vi gör inne, kan vi lika gärna göra ute nämns i analysresultatet. Motsatsen 

hävdar Lundergård, Wickman och Wohlin (2004) som menar att 

utomhuspedagogiken inte bör ses som om att verksamheten bara flyttas ut. 

Det handlar om att ta tillvara på alla naturens resurser, det blir en helt annan 

mångfald i mötena ute både sinnerliga, autentiskt och estetiskt.  

 

I analysen framkommer det att förskollärarna ser utomhuspedagogiken och 

inomhuspedagogiken som ett komplement till varandra, båda måste finnas för 

att verksamheten ska bli en helhet, exempelvis i lärandet. Szczepanski och 

Dahlgren (2011) hävdar att utomhuspedagogiken och inomhuspedagogiken 

ska vara komplement till varandra, det gäller då att båda miljöerna är 

välplanerade och välfungerande. Förskollärarna måste förstå vikten av att 



 

 

22 

 

lägga ner tid i båda miljöerna, för att båda miljöerna är lika viktiga i barns 

lärande. 

 

I analysen går det att utläsa att utomhuspedagogiken ger barnen möjligheten 

att röra sig på större ytor än inne, det är mer tillåtet att hoppa runt och vara 

högljudd i uterummet. Detta kan bero på det som Ernst och Tornabene (2012) 

hävdar att ute miljön är mindre strukturerad och barnen känner sig inte lika 

begränsade. Analysen visar att förskollärarna är medvetna om att 

utomhuspedagogiken ger andra sinnesupplevelser än inne, barnen upplever 

med hela kroppen ute. Änggård (2012) och Dahlgren, Sjölander, Strid och 

Szczepanski (2008) hävdar att barnens upplevelser ute förstärks tack vare 

sinnena exempelvis lukt, smak, känsel, syn och hörsel.  

 

Uppfattningar om utomhuspedagogik och barns lärande 

I analysen framkommer det att när barnen vistas ute får de mycket gratis i sitt 

lärande. Men samtidigt måste förskollärarna också kunna se lärandet och 

återkoppla det till barnen, det vill säga att barnen får ut så mycket som möjligt 

av naturens alla sinnerliga, autentiskt och estetiska möten. 

Utomhuspedagogiken menar Szczepanski (2008) ger barnen en möjlighet att 

lära med hela kroppen. Lärandet blir mer konkret för barnen, teorin kopplas 

samman med praktiken. Det är lättare att förstå vad en blomma är och hur den 

ser ut om man ger sig ut i naturen och forskar. Det framkommer i analysen, att 

lärandet blir mer konkret när de vistas ute, det blir nya spännande möten för 

barnen. 

 

Från analysen kan man utläsa att det blir ett mångfaldigt lärande ute, i en och 

samma lärande situation kan både motorik, biologi och matematik finnas med. 

Både Änggård (2012) och Dahlgren, Sjölander, Strid och Szczepanski (2008) 

och i Björklid (2005) menar de att det finns mångfald i lärandet ute. Barnen 

tränar sinnen så som lukt, smak, hörsel, och känsel men även motorik, balans, 

språket och matematik. Mångfalden i lärandet gör att det blir lättare att skapa 

bra lärandesituationer ute för barnen, men det handlat mycket om att vara en 

aktiv och närvarande pedagog för att ta tillvara på detta.    

 

I analysen framkommer att det finns många fördelar med att vara ute, det är 

stora ytor för barnen att springa på och det är en mer tillåtande miljö. De är 

mer tillåtna i sitt lärande ute än inne, det kan hoppa skrika och springa mer 

obegränsat ute. Szczepanski och Dahlgren (2011) tydliggör de positiva med 

stora och öppna ytor ute, dessa främjar barns lärande, istället för att vara 

inomhus mellan fyra väggar. Maynard och Waters (2007)  menar att vissa barn 

hämmas av att vara inne. Inne förväntas de vara tysta och sitta stilla, men när 

de kommer ut släpper spärren och de springer och tänjer på gränserna. Barnen 

känner sig fria och är inte rädda att gör fel eller att få en tillsägelse. Vissa barn 
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växer, de vågar mer och deras självkänsla blir starkare när de kommer ut, 

vilket då gynnar deras lärande.  

 

Förskollärares erfarenheter av utomhuspedagogiken 

 

I analysen framgår det att förskollärare borde vara mer arkiv i barns lärande 

när man vistas i utomhusmiljön, se barnen och fånga deras intressen, och vara 

en närvarande förskollärare. Måtersson (2004) nämner att förskollärare kan ha 

olika syn på utomhusleken eller utomhusvistelsen. En del ser det som ett 

”frirum” där barnen får leka själva och utan den vuxens styrning, barnen ska 

själva upptäcka och lära. Men så ser inte alla förskollärare på 

utomhusvistelsen. De tycker man ska vara aktiva pedagoger och stötta barnen 

i deras lärande, det ser utomhusvistelsen som en arena för lärandet. Ernst och 

Tornabene (2012) och även Szczepanski och Dahlgren (2011) hävdar att det 

krävs en aktiv och intresserade pedagog som influerar barnen och inspirera 

dem i deras lärande i exempelvis naturkunskap. En aktiv pedagog är att man 

finns där och stöttar barnen i deras lärande. Genom att vara en aktiv pedagog 

ger man barnen erfarenheter och verktyg de behöver för att komma vidare i 

sitt lärande. I Lundergren, Säljö och Liberg (2010) kan man läsa om 

pragmatiken John Dewey (1859-1952), hans syn på en pedagog var att man 

borde vara en aktiv pedagog, möta barnen i deras idéer, tankar och frågor, att 

ta vara på deras erfarenheter i lärandesituationer på förskolan så deras 

kunskap utvecklas. 

 

I analys berättar förskollärarna att med de erfarenheter som finns med i deras 

ryggsäckar om utomhuspedagogik, blir det ett bra lärande av att vara 

utomhus, men lärandet ger inte med sig själv. Det är betydelsefullt att man 

som pedagog på förskolan ser och lyfta det barnen gör i verksamhetens 

utemiljö och samtidigt ge det tillbaka till barnen. Samtidigt är det många som 

kanske tror att det är lätt att vara ute, men det är i själva verket ett lärande för 

pedagoger också att vara ute, som det är för barnen. Det är ett lärande för 

pedagoger att se småsaker som de måste lyfta i verksamheten. Detta 

resonemang kan styrkas av Klaar och Öhman (2014), som hävdar genom att 

hjälpa, stötta och utveckla barnen i de olika lärandemiljöerna som finns, har 

pedagogerna på förskolan läroplanen som ett bra hjälpmedel. Med hjälp av 

den kan pedagogerna nå och utveckla den förståelse för miljön som ska främja 

barens utveckling. I Lpfö 98 (skolverket, 2010) står det skrivet att förskolan ska 

vila på en demokratisk grund och ska utvecklas till starka individer. Att 

pedagogerna i förskolan är en viktig källa för att barnen ska utvecklas. 

 

 I analysen framgår det att den vuxna ska finnas där för barnen, som en 

stöttande pelare som barnen kan bolla sina idéer med och som även utmanar 

barnens tankar och funderingar kring olika saker. Som pedagog är det viktigt 

att vara en närvarande pedagog och att man ser och snappar upp de små saker 

barnen gör i den dagliga verksamheten.  Det är något som förskollärarna på 
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förskolan växer med hela tiden. Varje dag växer och utvecklas barnen, även 

pedagogerna utvecklas. Det sker erfarenhetsutbyte hela tiden, vilket är väldigt 

viktigt att ta till vara på. I Szczepanski och Dahlgren (2011) nämns Dewey, han 

menar att genom kunskapsutbyten utvecklas människan, han säger också att 

kunskapsutbyte är nyckeln till framgång.  

   

Avslutande kommentar 

 

Denna studie har gett en djupare inblick och förståelse för utomhuspedagogik. 

Vi drar slutsatsen att utomhuspedagogiken ska ingå som en naturlig del i 

förskolans verksamhet, tillsamman med inomhuspedagogiken blir den en bra 

grund för barns lärande. Förskollärarna har ett ansvar att ta till vara på 

utomhuspedagogiken så att barn får ut så mycket som möjligt av utevistelsen i 

deras lärande.  

 

Vidare forskning 

Efter att vi läst i litteraturen och med den empirin som samlats in i denna 

studie går det att avläsa pedagogernas erfarenheter i utomhuspedagogiken. De 

brister som finns är erfarenheter och kunskaper hos pedagogerna som gör att 

utomhuspedagogik inte tas till vara på. Detta är något som man skulle kunna 

forska vidare kring, vad är anledningen till att många förskollärare känner sig 

tryggare inomhus och väljer att stanna inne. De tillgångar som finns inne kan 

lika gärna tas ut. Att kunna påverka och ifrågasätta varför inomhus, varför inte 

utomhus? Ute blir det som sagt så mycket gratis i lärande och mer autentiska 

upplevelser.   
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Tack! 

Vi skulle vilja tacka våra nära och kära som funnits där för stöd och 

uppmuntran till att göra vårt yttersta. Vi vill även tack de pedagoger som har 

deltagit och tagit sig tid att vara med i vår undersökning.   

Vi vill främst tacka vår handledare Ann-Katrin Perselli, som funnits där och 

hjälpt oss i vår uppsats. Tack!  

 

Härnösand. 2014-11-30. 

Camilla Svensson och Sara Flodström 
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BILAGA 1: Missiv  

Hej! 

 
Vi är två studenter från Mittuniversitetet som läser till förskollärare. Vi 

är nu inne på vår sjunde och sista termin och ska skriva examensarbete. 

I vårt examensarbete är vi intresserade av hur förskollärare använder 

sig av utomhuspedagogik som ett verktyg i förskolan för att främja 

barns utveckling och det är det vårt examensarbete kommer att handlar 

om. 

 

Vi söker nu 6 förskollärare som vill delta i vår undersökning. Vi undrar 

om just du vill dela med dig av dina kunskaper om att använda gården 

och naturen i ditt pedagogiska arbete. Vår önskan är att få intervjua 

pedagoger inom området utomhuspedagogik.  

 

Intervjun kommer att ske på en tid som passar dig och verksamheten. 

Intervjun kommer att ta cirka 30-50 minuter. För att inte missa viktig 

information vill vi spela in intervjun, vi hoppas att du inte har något 

emot det. Det är svårt att hinna med att anteckna under en intervju och 

vi vill inte missa något i vår intervju med dig. Om du inte vill bli 

inspelad kommer noggranna anteckningar att föras. Både du som deltar 

och förskolan kommer att vara anonyma. Inspelningen och de utskrivna 

intervjuerna kommer endast att användas i vår studie. Ditt deltagande 

är naturligtvis frivilligt och du kan när som helst avbryta det.  

 

Vi kommer även höra av oss inom ett par dagar för påminnelse.  

 

Har du några frågor kan du alltid kontakt oss på telefon eller mail.  

 

 

Sara Flodström 

tel: xxxxxxxxxx 

e-mail: saraf-92@hotmail.com   

 

Camilla Svensson 

tel: xxxxxxxxxx 

e-mail: millis1981@hotmail.com 
 

 

 

 

mailto:saraf-92@hotmail.com
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BILAGA 2: Intervjufrågor  
 
 

Intervjufrågor  
 

 

Hur länge har du varit förskollärare? 

 

Hur länge har du jobbat på denna förskola? 

 

Är ni ofta ute på förskolan? 

 

Av vilken anledning går ni ut? 

 

Vad innebär utomhuspedagogik för dig? 

 

Beskriv hur du ser på utomhuspedagogiken och barns lärande? 

 

Hur kan du som pedagog ta tillvara på barns lärande och utvecklingen när ni 

vistas ute? 

 

Vad finns det för- och nackdelar med utomhuspedagogik?  

 

Upplever du att det finns skillnader i lärandet ute respektive innemiljön?  

 

Har du någon gång märkt någon skillnad på barnen efter ni varit ute extra 

mycket? vad märker du?  

 

Skulle du vilja utveckla och arbeta mer med utomhuspedagogik på förskolan? 

I så fall, hur?  

 

Är det något annat du skulle vilja berätta? 

 

 


