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 Abstrakt 
Syftet med den här studien är att synliggöra för läsaren vilka uppfattningar 

verksamma pedagoger har kring utomhuspedagogik i förskolan. För att få svar 

på mina frågeställningar så har jag valt att som metod genomföra intervjuer 

med semistrukturerat fokus med verksamma förskollärare och barnskötare. 

Jag har i studien valt att benämnde alla deltagarna som pedagoger då jag anser 

att de både yrkesrollerna ses som verksamma i detta fall och jag gör ingen 

skillnad på vilken utbildning man har. Jag valde personer med olika 

utbildningar, åldrar, kön och olika arbetsplatser såsom traditionella och I Ur 

och Skur förskolor för att få en så bred repertoar som möjligt som i sin tur är  

kopplat till relevant litteratur. 

Resultatet visar att de verksamma pedagogerna som intervjuats i huvudsak 

ställer sig positiva till utomhuspedagogik. Det är framförallt barns hälsa, 

motorik samt miljömedveten som nämns under samtalen. 

Resultatet presenteras utifrån kategorierna: 

 Vad utomhuspedagogik innebär i förskolan 

 Fördelar med utomhuspedagogik i förskolan 

 Nackdelar med utomhuspedagogik i förskolan 

 Pedagogers inställning till utomhuspedagogik och deras kunskaper om 

den 

 

Nyckelord: Utomhuspedagogik, förskola, I Ur och skur, pedagoger. 
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      Förord 
 

Att göra denna djupdykning i utomhuspedagogik har varit intressant och 

framförallt lärorikt. Jag har fått med mig väldigt mycket ny kunskap från både 

litteratur och intervjuerna, som jag i min tur kommer ta med mig ut i 

arbetslivet som nu står för dörren.  

Som det ser ut i dagsläget kommer jag få en anställning vid just en I Ur och 

Skur förskola vilket känns väldigt spännande och jag tror att det här arbetet 

har gjort mig lite extra förberedd för just den utmaningen. Jag ser fram emot 

att ta mig an den i alla fall… 

 

Jag vill tacka samtliga förskolor och pedagoger som tagit sig tid och ställt upp i 

min studie. Utan er hade det aldrig gått och jag hade inte lyckats genomföra  

den här undersökningen. 

Jag vill även rikta ett tack till min handledare Lars Sandin som hjälpt mig 

under resans gång och gett mig hjälpsam vägledning under processen.  

Jag vill samtidigt rikta ett extra stort tack till mina föräldrar som ställt upp 

otroligt mycket under den här tiden med allt ifrån att vara hundvakt till 

stöttepelare.  
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 1 Inledning  
Jag är sen ca 3 år tillbaka student vid Mittuniversitetet i Härnösand där jag 

läser till förskollärare. Under åren så har vi behandlat området 

utomhuspedagogik. Privat har jag ett stort intresse av att vara utomhus då jag 

bland annat är med i scouterna men även när jag arbetar. Detta var då ett 

ypperligt tillfälle att fördjupa sig lite mer och göra en C-uppsats av det hela.  

 

Szczepanski (2006) anser att utomhuspedagogik används som ett komplement 

till den övriga verksamheten för att barn och elever ska förstå och komma ihåg 

bättre. Utomhus får barnen komma i kontakt med verkliga upplevelser som i 

sin tur kan väcka deras nyfikenhet. Han menar att man lätt kan fastna i att 

utomhuspedagogiken bara handlar om natur och friluftsliv, men det är så 

mycket mer än bara det. Det handlar även om kultur, geografi, historia, språk 

och matematik.  

Jag har upplevt att utomhuspedagogik i största mån används vid I Ur och Skur 

verksamheter. Alla förskolor i Sverige arbetar efter skollagen och läroplanens 

styrdokument men metoderna att arbeta mot målen ser däremot olika ut. I Ur 

och Skur är ett varumärke som ägs av Friluftsfrämjandet och det innebär att 

pedagogiken och metodiken grundar sig i utomhuspedagogiska perspektiv, 

friluftsliv och upplevelsebaserat lärande. Deras idé med denna sorts 

verksamhet är att barnen får sina behov av kunskap, rörelse och gemenskap 

tillfredsställda genom att vistas i naturmiljöer (Änggård 2012). Szczepanski 

(2006) belyser att genom att variera verksamheten med att vara både inomhus 

och utomhus anses det ge bästa inlärningseffekt. Learning by doing (lära genom 

att göra) är ett känt uttryck inom pedagogiken. Får man lukta, smaka, och 

beröra samt prata med varandra lär man sig mer än genom att bara läsa en text 

anser han. 

 

Jag har valt att skriva om detta ämne för att se hur verksamma pedagoger ser 

på utomhuspedagogik då litteraturen beskriver att livskraftig kunskap skapas 

i växelverkan mellan den fysiska inomhusmiljön och utomhusmiljön som 

bildar en gemensam arena för lärande (Dahlgren 2007). Jag tänker att min 

studie skulle kunna bidra till kompetensutvecklingen runt detta för dagens 

verksamma samt blivande pedagoger men också chefer och föräldrar kan ha 

nytta av denna uppsats.  

 

Det är inte bara forskning som framhåller att utomhuspedagogik är en viktig 

del att ha med i verksamheten. Även läroplanen förespråkar att både inomhus 

och utomhus ska verksamheten ge utrymme för barns fantasi, planer och 

kreativitet i lek och lärande. I läroplanen för förskolan Lpfö98 (Skolverket, 

2010) belyser man att förskolan ska inspirera barnen att utforska omvärlden. 

Verksamheten ska utgå från barnens erfarenheter, intressen, motivation och 

drivkraft att söka kunskap. Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och 

naturvårdsfrågor. Uppdraget är att medverka till att barnen tillägnar sig ett 
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varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstå sin delaktighet i 

naturens kretslopp. Ett av förskolans mål som de ska sträva efter är att varje 

barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg i sin närmiljö. I övrigt så ska 

förskolan också sträva efter att varje barn utvecklar ett intresse och förståelse 

för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle 

påverkar varandra. Som arbetslag ska man ge barnen möjlighet att förstå hur 

deras egna handlingar kan påverka miljön och ge dem möjligheten att lära 

känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet 

(Skolverket s. 5-10). Då forskning idag pekar på att utomhuspedagogik i 

förskolan har många fördelar och positiva aspekter kan det vara av intresse att 

ta reda på hur de verksamma pedagogerna idag ställer sig till ämnet och 

denna sorts utövning av verksamheten.  
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 2 Bakgrund  
 

Utomhuspedagogik är ett lärande mellan upplevelse och reflektion, grundat 

på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. Så beskriver forskare vid 

Centrum för Miljö- och Utomhuspedagogik (CMU) vid Linköpings universitet 

det utomhuspedagogiska fältet. Man har flyttat ut det lärande rummet ut i 

samhällslivet och natur- och kunskapslandskapet där man betonar växelspelet 

mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning (Centrum för Miljö- och 

Utomhuspedagogik, 2004). Det är just så som Fägerstam (2012) beskriver den 

pedagogiska identiteten som Szczepanski (som är chef för det Nationellt 

centrumet), har haft som mål att försöka bidra till att öka förståelsen för. Han 

menar att människan måste ”gripa för att begripa”, att man inte bara kan lära 

sig genom att se bilder, läsa eller lyssna på lärare, utan att man även måste få 

känna, smaka, lukta och beröra då 85% av vår kommunikation inte är verbal. 

Att tillämpa detta är vad Szczepanski (2006) kallar learning by doing. Att 

använda detta stimulerings tillvägagångssätt ökar dessutom barns 

minneskapacitet menar han. I naturen får barn komma i kontakt med 

förstahandserfarenheter genom att de själva får uppleva, undersöka och 

bearbeta fenomen i omvärlden. Brodin (2011) är inne på samma bana, att barn 

måste få utforska med alla sinnen för att förstärka inlärningen. Szczepanski 

(2008) menar att utomhuspedagogik inte bara handlar om att man flyttar med 

sig verksamheten ut, att man klär på sig och tar med papper och penna ut och 

utför uppgifter. Han menar att i utomhuspedagogiken är miljön en kreativ 

samtalspartner där pedagogerna är medupptäckande och ger den som ska lära 

sig ett frirum.  

 

 

Dahlgren (2007)  belyser vikten av att barn och pedagoger lämnar den formella 

platsen för lärandet som är inomhus, för att istället ge sig ut i landskapet för att 

ta del av förstahandserfarenheten. Han menar att det är viktigt att låta barn 

använda alla sinnen och hela kroppen i en växelverkan mellan böcker och 

sinnlig erfarenhet. Han menar fortsättningsvis att om man kan kombinera 

klassrumsbaserad och utomhusundervisning och på ett tydligt sätt upprätta 

hålla ett pedagogiskt sammanhang så kan det enligt dansk forskning göras 

vinster inom hälsomässiga, psykiska, ämnesmässiga och sociala delar. Samma 

forskning visar fortsättningsvis även att naturen har en läkande effekt på bland 

annat koncentrationssvårigheter och stress. Man har även sett att ”svaga” barn 

växer och att ”duktiga” barn i förskolan även är duktiga utomhus. I intervjuer 

som Szczepanski (2008) gjort med pedagoger framkommer det att om man 

flyttar med sig verksamheten utomhus så kan man se att passiva och stökiga 

barn tar mer ansvar när kunskapen blir handlingsburen. Enligt Blanchet-

Cohen och Elliot (2011) är pedagoger överens om att barn är mer avslappnade 

utomhus och att det samtidigt uppstår mindre konflikter. 
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Enligt Szczepanski (2008) så är det ute i verkligheten, i landskapet, i utemiljön 

som människor lär sig bäst. Det är där man främjar dels nyfikenheten, 

kreativiteten och samarbetet. Han menar att utomhuspedagogiken ger 

upplevelser som leder till kunskap som förenar erfarenhet och språkliga 

begrepp. Det finns egentligen ingenting enligt honom som man gör inomhus 

som man inte kan göra utomhus. Det viktiga är att pedagogerna funderar 

kring var, när, vad och hur det är lämpligt. I en studie som han genomfört 

framkom det att pedagoger inte såg utomhuspedagogik som ett bra verktyg. 

Men efter att de fått kunskap om vad, var, när, hur och varför undervisningen 

kunde bedrivas utomhus så började de inse att man med lätthet kunde flytta ut 

verksamheten utanför de fyra väggarna. När man är utomhus så gynnas barns 

utveckling inom alla områden. De får med sig både praktiska och teoretiska 

kunskaper och de får uppleva saker som kan leda till vidare nyfikenhet.  

 

Öhman (2011) har tagit del av Disingers forskning som berör 

utomhuspedagogikens kognitiva fördelar som visar att utomhusundervisning 

i kombination med klassrumsundervisning kan skapa förutsättningar för ett 

effektivare lärande. Hur utomhusmiljön ser ut har betydelse för barnens 

trivsel, lekar och möjlighet till lärande.  

Änggård (2014) säger att utomhusmiljön tillåter barn att vara rörligare, 

livligare och mera kreativa än inomhus. Man slipper begränsningen av fyra 

väggar och istället finns det utrymme och oändligt med färdigt material. Ett 

plus är att årstiderna förändrar miljön vilket kan inspirera till nya lekar 

medans leksaker inomhus kan vara mer styrande och fantasin går till spillo. 

Mårtensson (2012) menar att naturen bidrar med en gråzon av möjligheter, 

som hon i sin tur valt att kalla för grönzon. I den här zonen kan barnen enligt 

henne röra kroppen fritt och använda sig av naturmaterialet som finns, 

exempelvis löv, pinnar och stenar. Med naturens överflöd av material som 

räcker till alla underlättar det sociala samspelet mellan barn och konkurrensen 

minskar.   

Szczepanski (2008)  har gjort en studie där det framkommer att de flesta 

pedagoger ser ett värde i utomhusmiljöns möjligheter att förmedla 

förstahandserfarenhet, autenticitet och massivare sinnesstimulering. De 

upplever att naturorientering och matematik är de mest gynnsamma att flytta 

med sig utomhus. Han belyser att pedagogerna uppfattar växelverkan mellan 

inomhus- och utomhusmiljön som en pedagogisk tillgång. 

Utifrån intervjuer han gjort med verksamma pedagoger fick han fram följande 

kategorier utifrån frågan: ”varför undervisa utomhus” 

 

 Bättre hälsa och lärande genom rörelse i utomhusmiljön 

 Bättre verklighetsanknytning utomhus 

 Hjärnhalvorna aktiveras bättre utomhus 

 Flera sinnen aktiveras utomhus 

 Bättre koppling mellan teori och praktik utomhus 

 Man kan ha alla ämnen utomhus 

 Utomhus förstår vi sammanhangen i naturen bättre 
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Han skriver att deras uppfattningar uttrycker en övertygelse om att det inte 

bara är typiska ämnen som förknippas med utomhusmiljö som kan bli objekt 

för lärande. 

 

Söderström (2011) tar även hon upp olika kategorier som framkommer med att 

vistas utomhus. 

 Det ger bättre nattsömn. 

 Förbättrat immunförsvar.  

 Naturen lockar barn att använda kroppen vilket bland annat påverkar 

balansen, koordination och muskler positivt.  

 Naturen stimulerar sinnena, fantasin och kreativiteten. 

 Naturen är som en medicin som bidrar till lugn och ro samt minskar 

stress.  

Om barn exempelvis får tillbringa tid utomhus under dagen så ska det enligt 

henne ge en förbättrad nattsömn och just sömnen är väldigt viktig för barn. 

Hon menar att många pedagoger känner av att barn är tröttare efter en helg, de 

beskriver det som jetlag även fast barnen inte varit ute på någon resa.  De tror 

att det kan bero på att barnen inte varit ute under helgen, att de spenderar allt 

mer tid framför tv och dator samt olika kvällsaktiviteter som fotbollsträning 

eller liknande.   

 

2.1 Kunskap kan skapas genom gemenskap och nyfikenhet  

 

Änggård (2014) menar att när man använder sig av utomhuspedagogik så blir 

pedagogen en väldigt tydlig förebild och en trygghet för barnen. Deras attityd 

och förhållningssätt betonas som viktiga, barnen behöver känna att de vuxna 

tycker att det är roligt att vara ute och att arbeta med barn. De behöver enligt 

Änggård ta hänsyn till det enskilda barnet och dess behov, vara lyhörda och 

möta barnen på deras egen nivå. Barn som tillbringar sin tid i verksamheten 

utomhus får möta det okända som bidrar till en nyfikenhet och frågor skapas 

utifrån tidigare erfarenheter och kunskaper. Här blir ledarens roll att vara 

medupptäckande och en utmanare till barnens frågor. Ericsson (2004) menar 

att vi vuxna bör skapa en beredskap för att möta nya och främmande 

situationer och att det är utomhus som vi ledare och pedagoger har 

möjligheter till dessa lärandesituationer. 

Ericsson belyser vidare att de pedagoger som har goda kunskaper i biologi, 

ekologi och miljö kan många gånger förknippas med att arbeta med 

utomhuspedagogik. Men intervjuer med utomhuspedagoger har enligt 

Ericsson visat att de verksamma inte alls har det, deras motiv för att arbeta 

med barn i närmiljön är istället sociala. Många pedagoger upplever att barnen 

slappnar av mer utomhus och att de tycker sig själva få en mer nära och 

djupare relation till barnen via kontakten de har ute i det fria. Blanchet-Cohen 

och Elliot (2011) belyser samma sak. Utifrån fokusgruppsdiskussioner de gjort 

så framkommer det att pedagoger uppskattar att vara utomhus med barnen 

för att det förbättrar kvaliteten på deras relationer till varandra. En pedagog 
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menar att barnen frågar mer när de är utomhus. Även mer personliga frågor 

kommer på tal vilket man menar inte kommer på tal på samma sätt inomhus.  

 

Som pedagog är det enligt Änggård (2014) ett måste för barnen att man är 

medupptäckande och medupplevande, när man vistas i naturen för där 

upptäcker man tillsammans. Läraren behöver inte ha svar på allt de barnen 

frågar om men de behöver ha den där nyfikenheten som gör att de försöker 

hitta ett svar att lämna tillbaka till dem.  

Foran (2005) talar om en pedagog som beskriver att hon och några elever varit 

vid en sjö för att ha en form av lektion varvid en flicka var intresserad av något 

helt annat än vad de höll på med. Hon hade sin hand i vattnet och upptäckte 

något äggliknande som fångande upp alla elevers intresse. ”Utomhus är inte 

bara en penna och ett papper. Du får inte den nivån av överraskningar i 

klassrummet eftersom inomhus står allt i böckerna”. Pedagogen menar att den 

intensiteten man kan uppnå i naturen är möjlig då man kommer utanför de 

fyra väggarna, stålet och att klassrumsstrukturen avlägsnas. Ett lärtillfälle kan 

uppnås inomhus genom en klassdiskussion eller som ett resultat av att läsa en 

text, men utomhus menar pedagogen att i det här fallet kunde de lyfta upp den 

klara, geléliknande saken och hålla i den och undersöka den närmare till 

skillnad ifrån om de bara läst om den i en bok.  

 

Copeland (2011) beskriver att deltagande pedagoger i sin/deras studie har 

noterat att barn som behärskar grovmotorik i tidig ålder tenderar att bli mer 

självsäkra som barn med bättre självkänsla. Pedagogerna hade stött på barn 

som aldrig fått lära sig de grundläggande färdigheterna som exempelvis 

hoppa, klättra och kasta boll vilket de tror kan medföra att barnen kan börja 

känna sig generad och får svårt att leka med sina kompisar. Utan möjlighet att 

öva på dessa färdigheter menar de att de aldrig kommer få barnen att känna 

sig bekväma att utöva fysiska aktiviteter. De menar att de har bättre möjlighet 

att träna på grovmotoriken om man är utomhus samt att de är mer kreativa 

där än om man jämför med inomhus.  

 

I samma studie tar pedagogerna upp vad de anser som positivt med 

utevistelse för barn. De nämner bland annat: 

 Hälsosamma vanor, fetma förebyggande 

 Lugnare och mindre stressade barn 

 De utvecklar en grundläggande grovmotorik  

 De utvecklar ett bättre självförtroende och förbättrade 

kamratrelationer  

 De har mer yta att röra sig på än inomhus 

 De blir mer kreativa och uttrycksfulla  

 De sover bättre 

2.2 Somliga håller inte med 

Szczepanski (2006) menar att det finns så mycket kunskap om varför man ska 

röra sig och vistas utomhus att ingen borde kunna motivera varför man ska 

sitta stilla och vara inne. Men samtidigt menar han att många pedagoger är 
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oeniga om vinsten med utomhuspedagogik. Det finns tydliga traditioner i 

förskolan om att vara utomhus, men att det saknas kunskap om hur samt 

varför man ska bedriva pedagogisk verksamhet utomhus.  Han uttrycker det 

som att många vuxna är rädda att barnen ska skada sig eller rent av försvinna.  

Enligt Szczepanski (2008) så nämner pedagoger olika riskmoment som de ser 

med utomhuspedagogik, de nämner svårigheten med att hantera större 

grupper när de är utomhus vilket kan medföra att någon blir överkörd i 

trafiken, att någon försvinner eller drunknar.   

 

Änggård (2014) talar om en studie gjord i Malmö, där man kommit fram till att 

utevistelse verkar stressa små barn. Man drog slutsatsen att det dock inte 

handlade om psykisk stress utan fysisk. Att vara utomhus flera timmar, 

framförallt när det är kallt och man måste ha mycket kläder visade sig vara 

ansträngande för små kroppar.  

 

Ericsson (2004) påtalar att pedagoger upplever att barn som får använda 

utemiljön som en lärmiljö har svårt att slappna av och komma till ro. De kan 

upplevas som högljudda och väldigt aktiva. Hon menar att detta kan bero på 

att de inte är vana att vistas i naturen eller att de inte kan skilja på om det är en 

lärandesituation eller fri lek och vet därför inte hur de ska bete sig. Öhman 

(2011) är inne på samma spår. Han talar om de hinder som finns för lärande 

och positiva upplevelser ute i naturen som framkommit i forskning. Det som 

framkommer är att barn och ungdomar känner rädsla, osäkerhet och ovana att 

vistas i naturen när de lämnar skol och stadsmiljön som de känner till.  Han 

menar att de kan vara rädda för att stöta på ormar, giftiga växter eller att de 

går vilse. Fägerstam (2012) beskriver även hon att verksamma pedagogers 

uppfattningar om hinder kan vara brist på förtroende, tid och resurser. Bristen 

på intresse är också ett bekymmer för pedagogerna menar hon.  

Öhman (2011) talar vidare om en studie som visar att utomhusundervisning 

inte ger några kunskapsmässiga fördelar om man jämför med 

miljöundervisning inomhus, men det framkommer att det ökar barn och 

elevers känslomässiga relation till naturen.  

 

Pedagoger som enligt Änggård (2014) har en negativ bild av 

utomhuspedagogik menar att barn bland annat kan ha sämre möjligheter att 

utveckla en finmotorik men också att de inte blir vana att använda moderna 

medier som datorer och läsplattor så att de på så vis kan halka efter de barn 

som går på ”vanliga” förskolor. 

 

Enligt Szczepanskis (2008) studie så ser pedagoger ingen kvalitativ skillnad på 

lärande inomhus och utomhus. Utomhuspedagogiken associeras med naturen, 

friluftslivsorienterande aktiviteter och exkursioner. Han menar att pedagoger 

föreställer sig stolar och bord, böcker, papper och penna som undervisningens 

grundelement.  Fortsättningsvis så påtalar han olika skäl som pedagoger har 

för att inte bedriva utomhuspedagogik. Det är oftast väderförhållandena och 

ett material som är anpassat till inomhusundervisning som kommer på tal. 

Även avsaknaden av rätt sorts kläder nämns. Vanan och tryggheten att vara 
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inomhus är också en bidragande orsak. Han menar att förflyttningen utomhus 

sätter pedagogers kontrollbehov i gungning, de upplever att de inte kan 

observera vad alla gör och att detta är en form av osäkerhetsfaktor. 

 

Blanchet-Cohen och Elliot (2011) framhäver att det visat sig att lärare i 

Maynard och Waters studie i fyra skolor i Wales inte varit fullt medvetna om 

potentiella användningsområden och fördelar med utemiljöer vilket gjort att 

lärarna missar möjligheter till att förbättra barns lärande. 
 

2.3 Historik – Då och nu 

Szczepanski (2008) skriver om att för mer än 100 år sedan försökte John Dewey 

öppna lärandets dörrar mot samhället och skapa en växelverkan mellan teori 

och praktik i autentiska situationer. Men Dahlgren (1997) menar att Friedrich 

Fröbel redan på 1800-talet förespråkade om att man skulle vistas utomhus. 

Han slog igenom inom den svenska småbarnspedagogiken i början av 1900-

talet. Han skapade verksamheten som kom att kallas Kindergarten 

(Barnträdgården). Där ville han att barn skulle få göra regelbundna besök i 

naturen och att de skulle ha möjligheter till att odla. Men hans uppsåts var inte 

att de skulle lära sig namn på växter och djur utan att de istället fick vara 

utomhus och uppleva naturen med sina sinnen. Genom att barnen får vara 

med och odla menar Änggård (2014) att de får bättre förutsättningar att förstå 

kretsloppstänkandet på ett konkret sätt. På senare år har intresset ökat för 

utomhuspedagogik enligt henne, både inom förskola och skola och den 

bedrivs i både den traditionella skolan och i förskolor med en uttalad 

utomhusprofil. Idag bedriver man en stor del av utomhuspedagogik i vad som 

kallas I Ur och Skur som hör till frilufsfrämjandets upplägg och även 

naturskolan. I Sverige kom den första naturskolan 1982 och idag finns det mer 

än 85 stycken. De strävar efter att arbete mot ”att lära in ute”. Målet med 

naturskola är att det utomhuspedagogiska arbetssättet ska bli en naturlig del i 

förskolan och skolans verksamhet. 1985 öppnade den första I Ur och Skur 

förskolan och idag finns ca 200 sådana förskolor runt omkring i Sverige. De 

som bedriver en verksamhet i enlighet med detta upplägg har enligt Änggård 

(2014) dock vissa krav på sig för att få kalla sig I Ur och Skur. En eller alla 

avdelningar vid en sådan förskola måste genomsyras av pedagogiken och 

frilufsfrämjandets olika genrer, dvs. Skogsmulle, Skogsknytte, Skogsknopp, 

Barnskidskola och Barnskridskoskola måste integreras i verksamheten.   
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3 Syfte och Metod 
 

Syftet med detta arbete är att synliggöra vilka uppfattningar 8 verksamma 

pedagoger har kring utomhuspedagogik i förskolan.  

 

Studien ska svara på följande frågor:  

 

 Vad innebär utomhuspedagogik i förskolan?  

 Vilka för- och nackdelar för verksamheten anser pedagogerna i fråga 

att det finns med utomhuspedagogik i förskolan? 

 Vad har pedagoger för inställning till och kunskaper om 

utomhuspedagogisk verksamhet? 

3.1 Metodval 

För att få svar på mina frågeställningar så har jag använt mig av intervjuer 

med semistrukturerat fokus. Jag valde denna metod för att när man använder 

sig av denna så kan den som intervjuar lättare få intervjupersonerna att känna 

att det är tillåtet att tycka och tänka högt och att det inte finns något rätt eller 

fel svar (Bryman 2011). På detta sätt är det lättare för mig som intervjuar att få 

en öppen dialog med personen i fråga och denne kan på så sätt känna sig mer 

öppen att svara mer än ja eller nej på frågorna.  

 

För min egen skull gjorde jag en intervjuguide som bestod av öppna samt 

några ja och nej frågor som man lätt kunde ställa följdfrågor till (Se bilaga 1). 

En intervjuguide kan hjälpa mig att hålla kursen genom hela intervjun, men 

för att få så fylliga svar som möjligt så bör den inte vara för detaljerad som 

Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén (2014) beskriver det. Den utformades så att 

den skulle hjälpa mig att besvara mina frågeställningar senare i resultatet. En 

guide hjälper mig som intervjuar att hålla reda på i vilken ordning frågorna 

ska komma så det ska bli ett så bra flyt i intervjun som möjligt utan att den 

hindrar andra alternativ eller uppfattningar.  

 

Jag som intervjuar ska se till att inte inleda intervjun med för många 

förutfattade meningar. Jag fokuserade och utgick därför ifrån 

problembeskrivningen och intervjufrågorna som inriktade sig mot 

pedagogernas uppfattningar kring utomhuspedagogik i förskolan, vilka för- 

och nackdelar de kan se och vilken inställning och kunskap pedagogerna har 

till den sortens verksamhet och hade dem som utgångspunkt under 

intervjuerna. De här tre frågorna var för mig mest väsentliga att få svar på och 

kommer genom resten av arbetet kategoriseras i både resultatet och 

diskussionsdelen för att det så tydligt som möjligt ska framgå hur jag har sett 

att verksamma pedagoger uppfattar utomhuspedagogik i förskolan.  Då 

arbetet går ut på att ta reda på de verksamma pedagogernas uppfattningar så 



  

 

10 

 

har jag tagit min an en hermeneutisk ansats. Ordet hermeneutik betyder enligt 

Brinkkjaer & Høyen (2013) tolka, förklara och översätta. Denna ansats används 

när det är viktigt att förstå människors erfarenheter, upplevelser och 

perspektiv på saker och ting. 

 

3.2 Genomförande av datainsamling 

Jag kom till en början att skicka ut ett mail (Se bilaga 2) till sex förskolechefer 

vid olika förskolor i mellersta Sverige som både klassas som I Ur och Skur och 

traditionella. Där talade jag om vem jag var samt beskrev anledningen till 

varför jag ville göra de här intervjuerna och för se om det fanns möjlighet att få 

ta kontakt med pedagogerna vid deras förskolor. När jag hade fått klartecken 

från dessa så fick de tilltänkta pedagogerna samma information (Se bilaga 3). 

 

För att inte missa något under intervjuerna genom att bara anteckna, så 

använde jag mig av inspelningsutrustning så att jag inte, som Bryman (2011) 

menar bara får med vad pedagogerna säger utan även hur de säger det. Jag 

som intervjuar måste också vara uppmärksam på vad som sägs för att följa 

upp och visa på eventuella inkonsekvenser i intervjupersonens berättelse. 

Spelar jag in så har jag möjligheten att få med det mer avslappnade samtalet  

som enligt honom ofta sker i mötets slut. 

 

Jag utförde intervjuerna när det passade pedagogerna bäst. Intervjuerna tog 

mellan 15-48 minuter. Jag utförde en intervju hemma hos en pedagog för att 

det passade henne bättre den dagen, de övriga gjordes på pedagogernas 

arbetsplats. För att inte störas under samtalet så satt vi i ett avskilt rum eller så 

var vi inne på avdelningen medans barn och övrig personal var ute på gården. 

3.3 Etiska överväganden 

När man ska genomföra en intervju så finns det några försiktighetsåtgärder att 

ha i åtanke för att skydda de som deltar. Det finns fyra krav som 

vetenskapsrådet (2002) tar upp: 

 

 Informationskravet - Forskaren skall informera de av forskningen berörda 

om den aktuella forskningsuppgiftens syfte 

 Samtyckeskravet - Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma 

över sin medverkan. 

 Konfidentialitetskravet - Uppgifter om alla personer som ingår i 

undersökning  skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna 

skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

 Nyttjandekravet - Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast 

användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Jag var noga med att i enlighet med vetenskapsrådets etiska riktlinjer beskriva 

vad arbetet skulle komma att handlar om, att man när som helst kan avbryta 

sin medverkan och om man deltar så kommer allt som sägs vara konfidentiellt 

samt att materialet kommer att förstöras när uppsatsen är färdig. Pedagogerna 
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kommer vara anonyma och varken deras förskola eller kommun kommer 

nämnas i studien.  

3.4 Urval 

Jag vände mig till både traditionella förskolor och de som har en I Ur och Skur 

profil för att jag inte bara skulle få perspektiv från de pedagoger som arbetar 

med det dagligen och som redan är frälsta i utomhuspedagogik. Jag valde 

personer med olika ålder, kön, utbildning och yrkeserfarenhet för att få en så 

bred repertoar som möjligt. Min tanke var att om jag valde personer utifrån 

dessa olika kategorier så kunde jag få mer olika svar än om jag hade valt 

personer med samma ålder, utbildning och erfarenhet. Alla upplever vi saker 

olika och jag tänkte att om jag har olika personer så kan jag få större bredd på 

mina svar.  

I min studie så var det åtta pedagoger ifrån fem olika förskolor. I samråd med 

förskolecheferna vid tre av förskolorna valdes intervjupersoner ut medans jag 

personligen frågade pedagogerna vid de andra två då cheferna i fråga ansåg 

att jag kunde fråga vem som helst i arbetslaget.  

Val av förskolor föll på att jag antingen kände chefen i fråga eller någon i 

personalstyrkan. Jag har dock inte intervjuat personer som jag tidigare arbetat 

med, förutom pedagogerna vid I Ur och Skur förskolan då hon jag hade bokat 

tid med var sjuk den tilltänkta dagen och dessa två ställde upp i sista minuten. 

 

3.5 Undersökningsgruppens sammansättning 

Pedagog 1. Kvinna, 45 år. Fritidspedagog. Tog examen 1991, har arbetat i 

förskolan i 2 år. 

 

Pedagog 2. Kvinna, 46 år. Grundskollärare 1-7 år Sv/SO. Tog examen 1993, har 

arbetat i förskolan i 5 år.  

 

Pedagog 3. Kvinna, 48 år. Förskollärare. Tog examen 1986, har arbetat i 

förskolan i 28 år. 

 

Pedagog 4. Kvinna, 50 år. Förskollärare. Tog examen 1987, har arbetat i 

förskolan i 25 år.  

 

Pedagog 5. Man. 25 år. Barnskötare. Tog examen 2008 och har arbetat i 

förskolan i 6 år.  

 

Pedagog 6. Kvinna, 44 år. Förskollärare som arbetar i Fsk-klass. Tog examen 

1991, har arbetat 5 år i förskoleklass och 18 år i förskola. 

 

Pedagog 7. Kvinna, 49 år. Barnskötare.  (+50 högskolepoäng vid Uppsala 

Universitet). Tog examen 1984, har arbetat i förskolan i 30 år.  

 

Pedagog 8. Kvinna, 42 år. Barnskötare. (+ 60 Högskolepoäng). Tog examen 

1991, har arbetat i förskolan i 23 år.  
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(Pedagog 7 och 8 intervjuades tillsammans då jag i sista minuten fick återbud 

från en pedagog som jag bokat tid med, men som var sjuk den tilltänkta 

dagen).  

3.6 Bearbetning av data 

Jag började med att lyssna igenom intervjuerna och transkriberade materialet 

för att sedan kunna läsa igenom alla intervjuer och se helheten. När man 

transkriberar så skrivs intervjuerna ner ordagrant för att man inte ska missa 

något viktigt (Kvale & Brinkmann 2009). De menar att man omvandlar 

intervjuerna från det muntliga språket till ett skrivet talspråk. När jag 

analyserade intervjuerna så utgick jag ifrån frågeställningen och tittade efter 

vilka av pedagogernas uppfattningar som stämde in där. Därefter tog jag 

sedan ut det mest centrala ur varje utlåtande. Bryman (2011) belyser att inte 

vänta för länge med att analysera en intervju. Han bedömer att i en 

forskningsrapport ska man enbart ha med det som verkligen har med 

frågeställningarna att göra för att inte förlora kärnan i undersökningen.  

Jag sammanställde därefter och gjorde tolkningar på pedagogernas 

uppfattningar utifrån intervjuernas sammanhang. Olika citat valdes ut från 

intervjuerna för att det skulle bli mer greppbart för läsaren att se hur 

pedagogerna uppfattar utomhuspedagogik.  Mina utfall i resultaten bygger på 

att det var de delarna som pedagogerna främst tog upp under intervjuerna.  

 

3.7 Reliabilitet och validitet  

För att studiens trovärdighet skulle öka så använde jag mig av öppna frågor då 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att det kan påverka då intervjupersonerna 

kan svara utifrån sina egna erfarenheter. Fortsättningsvis så menar de att om 

citat används så ger det läsaren en uppfattning av innehållet i intervjuerna, 

vilket jag i min tur har gjort. Det material som inte varit relevant för studien 

sorterades bort för att lättare kunna se resultatets helhet. 

Att intervjua åtta pedagoger som hade olika förutsättningar för att kunna 

bedriva utomhuspedagogik, olika arbetsplatser och att de alla hade många års 

erfarenheter (mellan fem-trettio år) styrker även det studiens resultat. Hade jag 

haft färre pedagoger hade jag troligtvis inte fått samma variation. Då jag har 

valt att ta upp verksamma pedagogers uppfattningar så ser jag inte att valet att ha 

med både förskollärare och barnskötare spelar någon roll då de alla är 

verksamma. 

 

Validiteten i mitt arbete går också ihop, då jag med de öppna frågorna har fått 

svar på de frågor jag har i min frågeställning. Avsikten var att ta reda på vilka 

uppfattningar pedagogerna hade om utomhuspedagogik i förskolan, detta har 

i sin tur analyserats och beskrivs nedan i resultatet.  
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4 Resultat 
Syftet i den här uppsatsen har som tidigare nämnts varit att tolka pedagogers 

uppfattningar om utomhuspedagogik i förskolan, vilka för och nackdelar de 

anser det kan finnas samt vilka kunskaper och inställningar de har till 

utomhuspedagogisk verksamhet. Här redogörs dessa uppfattningar.  

 

4.1 Vad innebär utomhuspedagogik i förskolan? 

Alla pedagogerna ombads beskriva utomhuspedagogik med tre ord. De 

uppfattningar som uppkom var bland annat enkelt, skönt, eld, skog, 

avstressande, fridfullt, att man har en tredje pedagog där man kan få vara med 

om upplevelser och lärande som ska vara rogivande, roligt och lustfyllt.  

 

 Pedagog 1: Hälsofrämjande – Friska barn – lärande. 

 Pedagog 2: Skog – Eld – Gemenskap. 

 Pedagog 3: Skönt – Avstressande – Enkelt. 

 Pedagog 4: Frisk luft – Mångfald – Natur.  

 Pedagog 5: Upplevelser – Natur – Hälsa/Motorik.  

 Pedagog 6: En tredje pedagog – Skog – Praktiska övningar. 

 Pedagog 7: Inomhus blir utomhus – Roligt – Behagligt. 

 Pedagog 8: Lust – Rofyllt - Vår största lärosal. 

 

Utifrån de åtta intervjuerna jag genomfört så tolkar jag det som att 

pedagogerna ser på utomhuspedagogik på lite olika sätt. Deras uppfattningar 

kan utfalla i följande två teman: 

 

o Att man har ett stort lärandetillfälle när man flyttar med sig 

verksamheten utomhus 

o Att ha en växelverkan mellan inomhus och utomhus 

Ett stort lärandetillfälle när man flyttar med sig verksamheten 

utomhus 

Två pedagoger hade uppfattningen om att det är en del av verksamheten där 

man flyttar med sig den traditionella inomhuspedagogiken utomhus. En 

annan menar:  

 
”Man drar också nytta av årstidsväxlingar, väderväxlingar, allt som naturen lägger 

till av sig själv utan att man behöver göra så mycket åt det, det finns ju bara där” 

(Pedagog 7)  

Pedagogens citat beskriver att då både årstiderna och vädret hela tiden 

förändrar miljön utomhus så blir det nya lärtillfällen därefter också, oavsett 

när man är ute i naturen så finns det alltid något nytt att upptäcka och se.  

 



  

 

14 

 

Alla pedagoger nämnde någon gång under intervjuerna att 

utomhuspedagogik är ett bra tillfälle för lärande. En pedagog beskriver hur 

hon ser på det:  
 

”Utomhuspedagogik för mig innebär att det är ett sätt att se barnen, att visa på att 

man kan vara ute och använda naturen liksom i vardagen utan att det behöver vara 

krångligt och den är ju dessutom större och vi behöver inte vara begränsad och får 

mycket mer frihet som barn. Vi måste samarbeta, det är som att vara inne fast 

mycket, mycket bättre”(Pedagog 2) 

 

Många av pedagogerna hade uppfattningar om att föräldrarna sällan eller 

aldrig var ute med sina barn på fritiden. När de frågar barnen vad de gjort 

under helgerna så får de oftast till svar att de spelat tv-spel, suttit med 

läsplattan eller varit på stan. Det är istället i förskolan man har den 

möjligheten, att visa barnen hur man kan använda naturen och hur man beter 

sig i den. En pedagog menade att man får lära sig om närmiljön och att man 

inte behöver ha färdiga leksaker utan att man kan använda det som finns.  

 

Man kan inte leka samma saker inne som ute, att då istället kunna flytta ut 

verksamheten ser flera av pedagogerna som ett plus. En pedagog menar att 

man kommer utanför de fyra väggarna:  

 
”De har kanske andra lekar när de kommer ut, där kan de klättra i träd, hänga i en 

gren eller sådana saker. Det finns som lite mer utmaningar ute” (Pedagog 1) 

 

Här följer ytterligare ett exempel: 

 
”Jag tror att, jag kan ju säga motoriken direkt. Röra på sig för att ta sig fram där det 

inte är asfalt” (Pedagog 4) 

 

Då barnen har möjlighet att göra det som pedagogerna beskriver i citaten här 

ovan, är sådana saker som barnen behöver få göra under dagarna för att 

utveckla exempelvis fin och grovmotoriken som pedagogerna uppfattade som 

en viktig aspekt att utforma, och denna framkommer främst när man är 

utomhus. Man menar att barnen får lära sig att röra på sig för att ta sig fram 

där det inte är bara är asfalt. 

 

Växelverkan mellan inomhus och utomhus 

Alla pedagoger, oavsett om de arbetade vid en traditionell förskola eller I Ur 

och Skur, så var de överens om att verksamheten ska ske både utomhus och 

inomhus. En pedagog tar upp en viktig aspekt: 

 
”Nämen som sagt, det som är viktigt tror jag, att om man nu ska vara Ur och Skur 

är ju att man inte tänker att det där gör vi bättre inne, det där gör vi bättre inne. Att 

inomhusaktiviteterna blir majoritet utan att man faktiskt ser vad man kan göra ute” 

(Pedagog 7) 
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Utomhuspedagogik ska enligt den tillfrågade finnas med i förskolan men det 

finns vissa saker man gör bättre inomhus och andra saker som fungerar bättre 

utomhus. Pedagogen menar att det är huvudsaken att man inte snöar in sig på 

att majoriteten av de saker man gör på förskolan fungerar bättre inomhus.  

En fråga var om pedagogerna ansåg att det var någon del av verksamheten 

som de ansåg att man inte kunde ha utomhus, där kunde jag se skillnad på 

svar utifrån vilken arbetsplats man arbetade vid. De vid traditionella förskolor 

ansåg att man mer eller mindre kunde göra allt utomhus. Hade man bara ett 

bra underlag kunde man även skriva ute som en beskrev det. 

  
”Det är fantasin som sätter gränser. Men det är det där ovana, innan det blir vant så 

kanske det tar några gånger. En gång är ingen gång” (Pedagog 4) 

 

Pedagogen menar att man ibland måste testa en sak flera gånger innan man 

kan uttala sig om att det fungerar eller ej, om det blev bra eller dåligt och  

att med fantasin kan man komma långt anser hon. 

De pedagoger som arbetade vid I Ur och Skur däremot nämnde flera saker 

som man kunde uppleva som hinder med utomhuspedagogik. Vissa saker 

kräver elektricitet och det kan ibland vara svårt att flytta med sig utomhus 

beroende på vart man befinner sig. De påpekade även vädret och betonade att 

det ska vara njutbart att vara ute, de menar att det inte blir det när det är 30 

minusgrader eller 30 grader varmt. Men de såg det samtidigt som en 

inlärningsprocess för barnen. Hur man ska klä sig när det är så kallt eller 

varmt ute, och att man inte kan vara utomhus lika länge utan att man påverkas 

på något vis.  

 

4.2 Vilka för- och nackdelar anser pedagogerna i fråga att 
det finns med utomhuspedagogik i förskolan? 

De flesta av pedagogerna såg bara fördelar med att ha utomhuspedagogik, en 

pedagog menade: 

 
”Det finns väl bara fördelar med att vara ute, det känner man ju, det kan man ju 

känna är som en form av överlevnad” (Pedagog 1) 

 

Deras uppfattningar kring fördelar kan utfalla i följande fyra teman: 

 

o Det är hälsofrämjande 

o Det finns bra möjligheter till lärtillfällen 

o Att man utvecklar nya färdigheter 

o Att tiden räcker till 

Hälsofrämjande 

En sak som alla vid något tillfälle under intervjuerna tar upp är att de tror att 

barnen håller sig friskare.  

 
”Utomhus främjas ju hälsan väldigt mycket, att man har friska barn, är man ute så 

håller man liksom sjukdomarna borta lite grann” (Pedagog 1) 
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En annan menar:  

 
”M: Anser du att man ska ha utomhuspedagogik i förskolan 

N: Ja det tycker jag 

M: Varför då 

N: För att det förbättrar hälsan att vara ute. Sen tror jag även att barn blir mindre 

stressade av det” (Pedagog 5) 

   

Här följer ytterligare ett exempel: 

 
”De bygger ju upp ett rätt bra immunförsvar. Man blir ju friskare om man är ute, 

det är ju så. Forskning tyder ju på det” (Pedagog 8) 

 

De borde ju te sig att om man är ute mycket så håller sig barnen friskare, det är 

åtminstone vad pedagogerna tror, men man menar också att forskningen säger 

så. Självklart så hade de också barn som är sjuka. De vid I Ur och Skur tror 

dock att tack vare att de är ute så mycket så brukar inte deras barn vara sjuka 

under en längre period, vanligtvis går det rätt fort över.  

 

Pedagogerna nämner främst fördelen med att de har ett större rum utomhus, 

där är det mer tillåtande att exempelvis springa, klättra, hoppa och skrika. En 

pedagog säger att barnen kan vara längre bort ifrån pedagogerna och även  

varandra och blir på så sätt mer självgående och självständiga. 

Fortsättningsvis så belyser en pedagog att när man har ett så stort utrymme att 

röra sig på när man är utomhus så blir det ett annat ljud än när man är 

inomhus, det blir inte det där ekot.  

 

Bra möjligheter till lärtillfällen 

Andra fördelar som tas upp är att de är utomhus varje dag oavsett om det är 

varmt eller kallt, man hittar ingen ursäkt för att vara inomhus utan man lär 

känna miljön som en pedagog beskriver det: 

 
”Just att, du vänjer ju dig att vara ute oavsett om det är varmt eller kallt. Du bryr 

dig inte om ” idag regnar det, då kan vi inte gå ut” man hittar ingen ursäkt för att 

vara inne utan man lär ju känna miljön. Man tycker att det är roligt helt enkelt” 

(Pedagog 3) 

 

Att vara ute minst en gång om dagen är något alla pedagoger menar att dem 

är, oavsett väder. Om de så bara varit ute i tjugo minuter eller två timmar så 

har de fortfarande varit utomhus en stund.  

 

Pedagogerna tar upp att man lär barnen att vara rädda om naturen, De får 

enligt en pedagog lära sig om allemansrätten, så att man vet hur man ska bete 

sig när man är ute i naturen: 
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”Man får ju inte bete sig hur som helst, utan man måste ju vara rädd om det man 

har men samtidigt kunna använda den. Att de förstår bättre att man inte ska skövla 

och ha sönder. För ofta kan det ju vara tycker jag att det bara rivs och slits” 

(Pedagog 3) 

 

Ytterligare ett exempel som tas upp är: 

 
”Fördelar är också att man lär dem att vara rädda om naturen, du får in det här 

tänkandet att vi bor på en planet, att det är den vi har och bor på” (Pedagog 2) 

 

Idag behandlar man kanske inte naturen på samma sätt som förr, pedagogerna 

menar att barnen, redan i tidig ålder måste få lära sig hur vi ska ta hand om 

vår natur och även vår planet som det faktiskt bara finns ett exemplar av och 

samtidigt få lära sig vilka konsekvenser det kan bli om vi gör motsatsen.  

En pedagog nämner att barnen får vara med och elda i skogen, hon säger: 

 
”Elda, de gör dem ju inte själv, men de får respekt för elden och att de vet att man 

kan göra såhär” (Pedagog 2) 

 

Hon berättade att barn till en början kan bli lite avskräckt när man talar om att 

man ska elda i skogen, de ser oftast en stor skogsbrand framför sig. På det här 

viset visar man barnen hur man på ett ansvarfullt sätt kan elda och i sin tur 

exempelvis laga mat utomhus i skogen utan att brandkåren måste rycka ut.  

 

Man utvecklar nya färdigheter 

Pedagogerna tar även upp att fördelar med utomhuspedagogik innebär att 

fantasin förbättras, grov och finmotoriken utvecklas till det bättre när kroppen 

samarbetar med naturen. En menar att man har obegränsat med material och 

man får möjligheten att använda alla sina sinnen vilket pedagogerna tror gör 

det lättare för barnen att komma ihåg och att de lär sig mera. Om man rör sig 

och använder hela kroppen medans man gör saker så tror två av pedagogerna 

att det blir mer lustfyllt och det påverkar inlärningen till det positiva. 

 

Man kan utläsa att pedagogerna ser att barnen utvecklar många färdigheter, en 

menar att när barnen ska gå ut så vet de vad de behöver ha på sig för att inte 

frysa eller vise versa. En annan menar att barnen blir mer ansvarstagande för 

naturen och miljön.   

 

Tiden räcker till 

Pedagogerna såg det överlag inte som något mer tidskrävande att planera för 

utomhuspedagogik.  

 
”Det tar ju lite tid att packa och hålla utrustning i trim. Du måste packa ryggsäckar, 

packa upp, du måste kanske diska när du kommer hem så de blir ju lite krångligt, 

absolut. Men man ska ju i alla fall duka borden inne på avdelningen så” (Pedagog 

2) 
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Två av pedagogerna såg det inte heller som något mer tidskrävande att 

planera för utomhuspedagogik, de menade istället att det är efterarbetet som 

tar tid:  
 

”K: Egentligen så är det efterarbetet som tar tiden 

I: Vad gör vi med det vi sett 

K: Ja, vad gör vi, vart tar de vägen. Kan vi spinna vidare, kan vi ge dem mera 

utrymme, mera material” (Pedagog 7 & 8) 

 

Oavsett om man är inne eller ute så ska de vilket som planeras och ställas i 

ordning för en aktivitet. Det är sådant som måste få ta tid. Däremot så upplevs 

efterarbetet som det som tar tid. De menar att det ibland kan vara svårt att 

hitta tiden i arbetslaget att analysera det som hände när de var ute för att sedan 

kunna spinna vidare tills nästa tillfälle.  

 

Deras uppfattningar kring nackdelar kan utfalla i följande tre teman:  

o Att barnen saknar kläder 

o Att utomhuspedagogik inte är för alla  

o Att ljudnivån följer med in utifrån 

Barnen saknar kläder  

Nackdelar hade pedagogerna svårare att komma på, men några av dem anser 

att det måste vara njutbart och inte stressigt att vara utomhus, annars blir det 

inte en bra inlärning. Den största nackdelen som jag kan se utifrån svaren är 

dock att föräldrar inte prioriterar att ha bra grejer till sina barn.  

 
”Dom förstår nog inte hur man fryser, dem är inte själva ute i fyra timmar och då 

förstår dem inte att man måste ha extra lager på sig, det kan vara lite jobbigt ibland 

när man vet att man ska iväg också har typ hälften inga galonisar. Då kan man ju 

tappa inspirationen. Dom tycker ju att det är roligt när vi går iväg, men varför fixar 

de inte så att det finns grejer då. Då blir man lite så här ahhh. Då kan man tappa lite 

gnistan” (Pedagog 2) 

 

Ett annat exempel lyder enligt följande:  

 
”Det ska vara lustfyllt, du ska ju känna att vad roligt det är. Och det gör man ju om 

man inte fryser, det vet man ju själv. Det är som när man åker slalom, när man 

börjar få ont i fötterna så är det inge roligt längre” (Pedagog 3) 

 

Alla pedagoger tog upp bristen på kläder överlag eller materialet på dem. De 

menar att om man är ute och fryser så blir det varken roligt, lustfyllt eller 

lärorikt och verksamheten kan stanna upp lite. En pedagog kände sig lite 

motarbetad av vissa föräldrar, man är väldigt tydlig med vad barnen behöver 

ha för kläder på förskolan för att man ska kunna vara ute med dem, när man 

då inte uppfyller dem kraven så blir det lätt att man tappar gnistan menar hon. 
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Utomhuspedagogik är inte för alla 

 

I Ur och Skur pedagogerna tog upp en nackdel som man kanske inte tänker på 

alla gånger. Det är föräldrarna som ansöker om en plats till en förskola med I 

Ur och Skur som profil för att de vill att barnen ska vara ute mycket. De säger: 

 
”Trots bra kläder så funkar det inte alltid. En flicka vi haft var ju så, frös inte eller 

nått sånt, men tyckte helt enkelt inte om det, det var inte kul. Det kan ju bli lite 

kruxigt, att hitta vägar liksom” (Pedagog 7)  

 

De menar att det faktiskt kan, har hänt och kommer ske igen, att barnet i fråga 

tycker något helt annat, men att man då måste göra det bästa av situationen.  

 
”Har man ett barn som absolut inte funkar ute, vi kan ju inte flytta in, och vill inte 

heller för den delen, hela verksamheten. Då får man försöka hitta en lösning. Att 

det barnet får gå in med en kompis och göra något annat kanske” (Pedagog 8) 

 

De menar att då måste man ändra strategi på något vis. Som pedagog måste 

man då försöka hitta andra alternativ - vad kan jag som pedagog göra för att 

det här barnet får det roligt och känner att det är lustfyllt. 

Ljudnivån följer med in utifrån 

 

Om vi tittar tillbaka till fördelarna så var det en pedagog som menade att man 

slapp undan det där ekot när man är utomhus. Men en av pedagogerna ser en 

nackdel med ljudet, om man är utomhus mycket så använder man rösten på 

ett annat sätt, man är längre ifrån varandra och pratar då automatiskt med en 

högre ljudnivå, när man sedan går in är det lätt hänt att den höga nivån följer 

med in.  

 

4.3 Vad har pedagoger för inställning till och kunskaper 
om utomhuspedagogisk verksamhet? 

 

Deras inställning och kunskaper kring utomhuspedagogik kan utfalla i 

följande tre teman: 

 

o Den upplevs som något positivt 

o Den är intressestyrd 

o De har fått utbildningar, men vill ha mera 

 

Den upplevs som något positivt 

Jag inledde alla intervjuerna med att fråga pedagogerna vilken relation de 

hade till naturen privat utanför arbetet. Alla uppskattade den men tillbringade 

olika mycket tid där. En pedagog var scout, flera av dem hade hundar, en hade 

stuga och husvagn uppställd i fjälls. När de var i skogen så gjorde de alltifrån 
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att plocka bär och svamp, gräva, fiska, promenera, följa med gubben på jakt 

eller slappna av. En pedagog menade att hon inte skulle överleva om hon inte 

fick vara ute. 

 

Den är intressestyrd 

Jag kan utifrån mina transkriberingar utläsa att alla pedagogerna tycker att 

man måste ha ett något sånär intresse för utomhuspedagogik för att det ska bli 

bra. En pedagog menar att om man själv signalerar att det inte är roligt att vara 

ute så blir det lätt hänt att det smittar av sig på barnen. En menar dock att man 

ändå måste kunna anpassa sig och tänka till.  

 
”Man måste som pedagog ändå tänka till, om vi ska få ett hållbart samhälle så tror 

jag att vi måste få barnen mer delaktig i utemiljön och vara rädd om djur och natur 

för att man ska kunna förstå det här hållbara tänket. Alltså det stora miljöproblemet 

som vi har, för har man lagt den grunden så tror jag att man har mycket liksom på 

köpet där, att man får väldigt miljömedvetna barn” (Pedagog 8) 

 

Man vill redan tidigt lägga en grund för barnen så att de har med sig ett 

hållbart tänk i bakhuvudet, att de är rädda om natur, djur och samhälle.  

Några menar fortsättningsvis att man inte tycker om allt man måste göra. En 

jämförde det med att sjunga, tycker man inte att det är roligt eller anser att 

man själv inte kan sjunga och känner sig obekväm så blir det inte roligt, men 

det ingår i verksamheten och man kan inte plocka bort bitar som man 

personligen inte tycker om.  

 

De har fått utbildningar, men vill ha mera 

På frågan om de har fått någon utbildning i utomhuspedagogik så svarade 

pedagogerna vid de traditionella förskolorna blankt nej till en början. Det var 

först när jag frågat om de fått deltagit i någon studie eller temadag som 

polletten ramlade ner.  

Utdrag från en av intervjuerna: 
 

”M: Har du någon utbildning i utomhuspedagogik 

C: Nej 

M: Du har inte gått några studiedagar 

C: Ne, inte om utomhus. Jag måste tänka efter. Nej 

M: Är det något du saknar 

C: Jomen vänta, har jag inte gjort de för längesen. Jo någonting har, man hade tema 

med ett häfte om utomhus, sen hade man ju en liten kurs när man gick 

förskollärarlinjen, på gympan hade vi de, i typ en vecka där vi bara höll på med 

utomhus. Du ser, man har kanske jobbat lite för länge när man inte kommer ihåg 

vad man gjort ens” (Pedagog 3) 

 

 Först då kom det fram att alla vid något tillfälle under sin yrkesutövning fått 

gått någon form av utbildning eller fortbildning. Däremot så var det något som 
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de gärna skulle vilja ha mer av, lärande kan man aldrig få för mycket av som 

en av dem uttryckte det. 

Pedagogerna som arbetade vid I Ur och Skur ansåg att de fick bra och 

fortlöpande utbildning mest hela tiden. De får alla en grundutbildning i 

ledarskap till I Ur och Skur och träffas sedan minst en gång om året runt 

omkring i Sverige för att bygga på sin personliga ryggsäck med mer lärande.  

 

Sammanfattande slutsatser 

Utifrån mitt resultat kan jag se att pedagogerna anser att man ska ha en 

växelverkan mellan inomhus och utomhuspedagogisk verksamhet i förskolan, 

allt går inte att göra utomhus vare sig man vill eller inte medans vissa saker är 

mer lämpade för just utomhus. Att flytta med sig verksamheten ut har många 

fördelar då den hela tiden är föränderlig och man har hela tiden tillgång till 

oändligt med material som de uttrycker det.  

Hälsoaspekten kommer på tal under intervjuerna vid ett flertal tillfällen, de är 

alla överens om att barnen är piggare och mindre sällan sjuk då de tillbringar 

mycket tid av verksamheten utomhus. Barnen har exempelvis ett längre 

avstånd till varandra när de är ute och kommer inte i kontakt med leksaker på 

samma sätt som inne vilket de tror är en bidragande orsak.  

Att tillbringa mycket tid utomhus anser pedagogerna bidrar till mer 

välorienterade barn. De får bland annat lära sig hur man ska bete sig ute i 

naturen och hur kroppen reagerar när det är kallt respektive varmt utomhus.  

Avsaknaden av kläder eller kläder av rätt sorts material är den största 

nackdelen som kommer på tal. Har barnen inte förutsättningarna för att kunna 

vara utomhus så går hela konceptet med utomhuspedagogik i stöpet. 

Pedagogerna menar att det ska vara rogivande och lustfyllt att vara ute men 

menar att det inte blir så om man inte har rätt eller bra grejor. Sen finns det 

barn som de uttrycker det, som inte passar för utomhuspedagogik. Oavsett om 

de har de allra bästa kläderna och slipper frysa så finns det faktiskt barn som 

inte tycker om att vara ute. Det kan ställa till det för den övriga verksamheten.  

Pedagogerna i fråga upplever alla utomhuspedagogik som något positivt, alla 

tillbringade tid i naturen även privat fast olika mycket. De anser dock att man 

måste ha någon form av eget intresse för att det ska bli bra för barnen. De 

märker snabbt av om pedagogerna inte trivs eller vill vara där.  

De hade fått olika mycket utbildningar kring utomhuspedagogik, de som 

arbetade i I Ur och Skur får fortlöpande utbildningar medans de vid de 

traditionella förskolorna hade fått några enstaka och dessutom för längesen. 

Däremot så kände de alla att de var något de ville ha mer av framöver.  
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    5 Diskussion 
5.1 Metoddiskussion  

I ett tidigt skede skickade jag ut missiv till förskolecheferna för att så fort som 

möjligt få klartecken till att ta kontakt med pedagogerna. Jag fick svar väldigt 

fort från dem och kunde börja planera in tider för intervjuerna. De två sista 

intervjuerna drog dessvärre ut på tiden då pedagogerna i fråga fick lämna 

återbud den tilltänkta dagen på grund av sjukdom. Den ena ställde jag helt 

enkelt in då det inte fanns tid att vänta och vid den andra så ställde två 

pedagoger från samma förskola upp samma dag. Dessa två hann dock aldrig 

få missivet i förskott, men då de arbetade vid en I Ur och Skur förskola så 

ansåg de att de hade koll på ämnet. Flera av de andra pedagogerna kände sig 

en aning nervösa och inte tillräckliga då de ansåg att de inte visste så mycket 

om utomhuspedagogik.  

Jag är överlag nöjd över hur jag valde att genomföra mina intervjuer. Jag fick 

möjligheten att prata med personer som varit verksamma olika länge och de 

hade alla olika förutsättningar för att kunna ha utomhuspedagogik involverad 

i sin verksamhet. Jag tror inte att jag hade gjort på något annat vis om jag fått 

göra om det hela, jag hade möjligtvis omformulerat vissa av frågorna då några 

blev lite väl styrande kanske. Jag är glad att jag valde att spela in intervjuerna, 

jag försökte föra anteckningar under de första två intervjuerna men insåg 

snabbt att jag bara hann skriva ner något enstaka stödord och la istället ifrån 

mig penna och papper för att istället ge pedagogerna min fulla 

uppmärksamhet.  
 

 

5.2 Resultatdiskussion 

 

Syftet med min studie har varit att ta reda på pedagogers uppfattningar om 

utomhuspedagogik i förskolan, vilka för och nackdelar de anser det kan finnas 

samt vilka kunskaper och inställningar de har till utomhuspedagogisk 

verksamhet. Utifrån intervjuerna så har jag försökt synliggöra hur de ställer sig 

till att ha med denna del i verksamheten. Pedagogerna som jag intervjuade 

arbetade på olika förskolor, de hade olika utbildningar, erfarenheter och 

personliga intressen. Miljöerna såg olika ut vilket medförde olika 

förutsättningar för förskolorna att ha en utomhuspedagogik både innan- och 

utanför grindarna. Trots dessa olika förutsättningar så ansåg alla att man ska 

ha utomhuspedagogik i förskolan, men att man även ska ha en verksamhet 

inomhus och växla mellan de två delarna. De teman som lyste igenom var att 

framförallt lärandet och hälsan främjades av denna sorts verksamhet.   
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Vad utomhuspedagogik innebär i förskolan  

Man ser framförallt utomhuspedagogiken som en del av verksamheten som 

man flyttar med sig ut och att man kommer utanför de fyra väggarna till en 

plats som är som en ända stor lärosal där man har olika lärandetillfällen för  

varje gång.  

Pedagogernas uppfattning är att barn lär sig bättre när de får använda alla 

sinnen och detta görs allra bäst när man är ute. Brodin (2011) tar upp John 

Deweys kända begrepp ”Learning by doing”, att man lär sig genom att göra. 

Hon menar att om man utforskar naturen så handlar det om att lära med alla 

sina sinnen: Smak, lukt, berörning, syn och hörsel. Har man detta samspel 

mellan fysiska upplevelser och teoretiska kunskaper så förstärks dem. Detta 

styrker dessutom det som Szczepanski (2006) talar om som tidigare nämnts i 

bakgrunden. Just detta begrepp som de båda talar om är ett motto som jag 

personligen strävar efter i mångt och mycket både privat i scouterna och i min 

yrkesroll, då jag anser att det är så en lärandeprocess bäst gå till. Jag tänker 

tillbaka på det som Foran (2005) skriver om, flickan som hade handen i vattnet 

lyssnade inte på sin lärare utan hade istället uppmärksammat något helt annat 

som fångande hennes intresse mera. Där och då hade dem möjligheten att 

både titta och känna på det som dem hittade vilket medför att de fick använda 

sina sinnen i lärandet. Om jag ser tillbaka på hur jag själv fungerar så är jag 

bättre i praktiken, när jag få pröva mig fram och utforska med mina sinnen än 

om jag bara skulle sitta med exempelvis böcker.  

 

Fördelar med utomhuspedagogik i förskolan 

En av mina frågeställningar hade i syfte att undersöka vilka för- och nackdelar 

pedagogerna anser det finns med utomhuspedagogik i förskolan.  

Alla intervjuade anser att det finns flertalet fördelar med att ha 

utomhuspedagogik i verksamheten. Det är framförallt hälsan, fin- och 

grovmotoriken samt den stora lärosalen som kommer på tal under samtalen. 

Barn måste ha möjligheten att röra sig fritt, att komma utanför de fyra 

väggarna för att framförallt motoriken ska främjas. I bakgrunden beskriver jag 

hur Copeland (2011) belyser att pedagoger har noterat att barn behöver kunna 

behärska grovmotoriken för att de ska bli mer självsäkra och få en bättre 

självkänsla. De menar att barn som inte kan hoppa, klättra och kasta boll kan 

bli generade och känna sig utanför och mista kompisar då de inte behärskar de 

olika delarna. Därför är det väldigt viktigt för oss som arbetar med barn att vi 

samtidigt vågar låta barnen klättra, hoppa och studsa när de är både inomhus 

och utomhus för att de ska lyckas behärska och få kontroll över sin 

grovmotorik. Det finns alltid en risk att skada sig när man exempelvis klättrar 

och sådana gånger tror jag ofta att barn får höra att de inte ska klättra på grund 

av skaderisken. Men de kan lika väl skada sig när de springer runt på gården. 

Vi måste låta barnen pröva och tänja lite på gränserna. De kan mer än vad vi 

själva tror många gånger. Det gäller bara att ha ett öga och öra med när de 

utövar dessa övningar.  
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Flera av pedagogerna nämnde att naturen kan bidra med en mängd olika 

material, året om, precis så som Mårtensson (2012) beskriver det. I och med 

den stora mängden material kan det i sin tur leda till mindre bråk om saker 

som lätt kan förekomma inomhus. Att barn får en variation året runt gör också 

att deras utveckling, kunskap och nyfikenhet ökar tror jag. Har de exempelvis 

byggt en koja vid några buskar på sommaren så ser den helt annorlunda ut 

under vintern då alla löven försvunnit. Szczepanski (2006) påpekar att 

skolmiljöns gröna ytor i dagens samhälle många gånger får göra avkall då det 

är så mycket annat som ska finnas på dessa platser. Han menar att människan 

separeras från omvärlden och tillgången till rörelseintensiva lärmiljöer. Han 

beskriver barns rörelsearena som en triangel som består av hemmet, 

köpcentret och förskolan. Pedagogerna är inne på samma bana, de upplever att 

många föräldrar sällan eller aldrig är utomhus med sina barn. Efter helgerna 

får de ofta höra från barnen vad de gjort, men det är i överlag 

inomhusaktiviteter som förekommit.  Jag kan helt ärligt säga att jag tycker att 

det är lite för mycket fritid som spenderas inomhus, vi som arbetar i förskolan 

får säkert inte ens veta hälften av vad föräldrar gör med sina barn på fritiden. 

Men det är allt för ofta vi får höra ifrån barnen att de har spelat tv-spel eller 

suttit vid datorn under helgen. Om de nu varit i skogen exempelvis, varför 

kommer de inte ihåg den biten? Är tv-spelandet så mycket roligare? 

Söderström (2011) belyser att om man ska gå utomhus och röra på sig så måste 

det vara lustfyllt och inte kravfullt. Pedagogerna menar att ju äldre barn blir, 

desto mindre rör de på sig, framförallt under helger och lov då datorer och 

teven kan locka mera. Fortsättningsvis så pratar de om att det är viktigt att 

föräldrarna tar med sig sina barn ut i naturen och påvisar vad som är och vad 

som inte är farligt för att barnen ska bli mera ”hemma” och trygga i den 

sortens miljö.  Det kan mycket väl vara så att man som förälder inte riktigt 

vågar släppa ut barnen själva i naturen, eller att de inte har ett sådant intresse 

själva eller att man inte har möjligheten att följa med. Därför är det här en av 

anledningarna till att jag personligen tycker att barn ska vara ute lite mer på 

förskolan. Då har de åtminstone fått varit ute en liten stund varje dag och 

förhoppningsvis haft det rogivande, roligt och lustfyllt.  

Som jag nämner i bakgrunden så menar Änggård (2014) att de som har en 

negativ bild av utomhuspedagogik, tror att barnen har sämre möjligheter att 

utveckla den där finmotoriken och att de inte får vänja sig vid att använda 

moderna medier som datorer och läsplattor. Jag anser att eftersom att barnen 

ofta nämner detta som deras huvudsakliga sysselsättning när de är hemma så 

blir det lätt att man tar bort den delen i förskolan. Om barnen sitter vid datorn 

så kan man istället slå på ett spel som de kan lära sig saker av, exempelvis läsa, 

räkna och skriva eller att man tar med sig läsplattan utomhus och använder 

den i ett lärandesyfte där istället för att den bara ska användas till spel som de 

uppenbarligen gör på fritiden.  

 

Att vara utomhus gör att vi mår bättre och är friskare, det var alla 

pedagogerna inne på. Dels så är inte barnen lika nära varandra när de är ute, 

de använder inte leksaker på samma sätt vilket gör att bacillerna inte sprids 

lika lätt. Szczepanski (2006) tar upp en studie av Kaplan och Kaplan som visar 
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att om man är i naturen så avlastas man, koncentrationen blir bättre, den 

spontana uppmärksamheten ökar, vi blir piggare, lugnare och även friskare.  

Blanchet-Cohen och Elliot (2011) menar detsamma. Som nämns tidigare i 

bakgrunden så menar de att pedagoger upplever att barn är mer avslappnade 

när de är utomhus vilket medför att det blir mindre konflikter och man får 

både ett lugnare barn samt barngrupp.  Jag är nog beredd att hålla med i detta, 

nästan all forskning som jag läst inför denna uppsats pekar på detsamma och 

det beskriver jag även tidigare. Även när jag arbetade så upplevde jag att 

barnen höll sig friskare och var mindre stressade när vi var mycket utomhus så 

jag tror absolut att det ligger någonting i det som både forskarna och 

pedagogerna säger.  En av pedagogerna som jag intervjuade ansåg att barn blir 

mindre stressade när de är mycket utomhus, men i bakgrunden nämner jag 

hur Änggård (2014) gjort en studie som pekar på motsatsen, dock en fysisk 

sådan och inte en psykisk. Pedagogen i fråga ansåg att barnen blev lugnare när 

de kom ut. Nu var det bara en av åtta pedagoger som nämnde just stress, så 

här i efterhand hade det varit intressant att höra vad de andra haft för 

uppfattning om det hela. Efter att ha hört pedagogens version och samtidigt 

läst Änggårds så är jag nog villig att ställa mig mitt emellan påståendet. Hon 

menar att det är ansträngande för små kroppar att vara utomhus flera timmar 

och behöva ha en massa kläder på sig. Jag kan förstå att det är jobbigt för ett 

barn att knalla runt med, ibland alldeles för mycket kläder. Men det jag ställer 

mig frågande till är om det här gäller alla barn i förskolan eller bara de allra 

minsta. 3-5 åringar ser man väldigt sällan stillastående oavsett om de har 

mycket kläder på sig, medans de allra minsta oftast har svårare att röra sig i 

det fallet. Om man är inomhus och har en väldigt stökig grupp så märker man 

ju nästan direkt man kommer utanför dörrarna att attityden, humöret och 

personligheten förändras till det positiva och att stressen som man nyss sett 

inne är som bortblåst.  

Under intervjuerna så tog flera av pedagogerna upp lärandet, att det tyckte att 

barnen lär sig bättre utomhus, men för att lärandet ska ske så måste det enligt 

dem själva vara rogivande, roligt och lustfyllt. Brodin (2011) beskriver utifrån 

Sandberg att utomhusaktiviteter är väsentlig för barns lärande och deras 

utveckling. Hon menar att en kreativ lekerfarenhet motiverar barn att testa 

sina förmågor och att de vågar pröva nya idéer istället för att undvika 

utmaningar.   

 

Nackdelar med utomhuspedagogik i förskolan 

Beroende på om man jobbade i en I Ur och Skur eller traditionell förskola så 

kunde man se att pedagogernas uppfattningar om nackdelar gick isär. De vid 

de traditionella förskolorna ansåg överlag att det inte fanns några nackdelar 

med utomhuspedagogik. De såg främst att det var avsaknaden av kläder som 

var det största bekymret. Det är viktigt att barn enligt Dahlgren (2007)  håller 

sig varma, torra och mätta för att de ska trivas ute. Han säger att lärandet 

bygger på upplevelser och att dessa måste vara positiva. Ett barn som fryser 

får förmodligen ingen positiv bild eller inställning med sig till nästa gång. En 

av pedagogerna beskrev det som när man åker slalom, när man börjat fått ont i 
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fötterna så är det inge roligt längre och det stämmer troligtvis till 100 procent 

oavsett vem du frågar skulle jag tro. Enligt Szczepanski (2008) så nämner 

verksamma pedagoger främst vädret, avsaknaden av kläder samt anpassat 

material för inomhusverksamhet som hinder för utomhuspedagogik. Jag anser 

att man ibland måste vara extra tydliga med föräldrar med vad vi gör en dag 

på förskolan, hur länge vi är utomhus och vad vi gör under den tiden. Vi 

måste göra dem uppmärksamma på att vi kommer att vara utomhus oavsett 

väder åtminstone en liten stund varje dag och behöver därför riktiga och 

ordentliga kläder till barnen. Finns det inga kläder på hyllan så kommer vi 

ringa till föräldrarna säga åt dem att komma ner med det som saknas för att 

vår verksamhet inte ska förfalla. Materialet som vi sedan använder inomhus 

kan oftast med lätthet plockas med utomhus. Det är vissa saker som självklart 

är svårare att plocka med sig ut, som elektricitet och papper om det 

exempelvis regnar.  

 

Några av pedagogerna ansåg att utomhus kan barnen skrika och vara 

högljudda på ett helt annat sätt än inomhus medans en av pedagogerna såg 

det som en nackdel. När barnen är utomhus så blir det lätt att de höjer upp 

volymen en aning då det oftast är en bit längre ifrån varandra än vad de är 

inomhus. Han menade att volymen som barnen har ute, sedan följer med in. 

Jag tror att det ligger något i det som pedagogen säger. Det beror kanske på 

hur avdelningen är utformad också, jag kan ibland uppleva att om förskolan 

har en stor lekhall som barnen får leka i så känns det som att ljudnivån är 

högre, det har kanske att göra med att den ytan är större och att barnen då lätt 

hamnar en bit ifrån varandra precis som utomhus än vad de hade gjort i ett 

mindre rum inne på avdelningen. Tidigare skriver jag om att forskning visat 

att naturen har en läkande effekt på bland annat koncentrationssvårigheter och 

stress. Ericsson (2004) menar att barn som kan upplevas som högljudda, 

okoncentrerade och mer aktiva, kan i grund och botten ha med att göra att de 

inte är vana. För att barnen ska känna sig trygga och bli mer van så menar hon 

att de måste vistas i naturen regelbundet och inte bara enstaka dagar.  

Pedagogers inställning till utomhuspedagogik och deras kunskaper 

om den 

Om man som pedagog ska bedriva utomhuspedagogik så ansåg de intervjuade 

att man måste ha något sånär intresse i alla fall, någon uttryckte att man måste 

ha brinnande pedagoger för att det ska bli givande. Om man nu inte skulle ha 

minsta intresse så var det en som menade att man ändå måste anpassa sig och 

följa det som står i läroplanens mål. En pedagog menade dock att det är som 

att sjunga, anser man att man inte kan så blir det inte roligt, anser man att man 

inte kan speciellt mycket om utomhuspedagogik så torde de bli samma 

utgångsläge där. Änggård (2014) menar att det är pedagogerna som blir 

förebilder för barnen. Hur deras attityd och förhållningssätt gentemot 

utomhuspedagogik ter sig smittar i sin tur av sig på barnen. Fägerstam (2012) 

sammanfattar i sin avhandling att lärares uppfattningar om hinder för att 

bedriva utomhuspedagogik bland annat innehåller ett bristande 
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självförtroende och intresse. Visst kan det vara som både pedagogerna och 

Fägerstam beskriver det, men har man valt detta yrke så kommer man behöva 

göra saker som man inte finner roligt eller intressant. Jag anser att jag inte har 

någon vidare sångröst, men för den delen så kan jag inte slå på en bandspelare 

varje gång vi ska ha en sångsamling eller rent av plocka bort den biten utan får 

bita ihop och göra det bästa utav situationen.  

 

Pedagogerna hade fortsättningsvis olika erfarenheter av utomhuspedagogik. 

De som arbetar vid I Ur och Skur får fortlöpande utbildningar i ämnet medans 

de som arbetar vid de traditionella förskolorna knappt kommer ihåg att de fått 

någon alls. Det var först vid en följdfråga om de inte fått deltagit vid någon 

temadag eller dylikt som de började reflektera över att de faktiskt fått deltagit i 

några. Alla var dock överens om att de ville ha mer av den varan, att få lära sig 

mer om utomhuspedagogik som de sedan kan använda sig av i verksamheten. 

Hur kommer det sig då att pedagogerna inte kommer ihåg att de fått deltagit i 

studie eller tema dagar? Gissningsvis så får de dem alldeles för sällan. Det 

känns ändå bra på något vis att de vill lära sig mer och faktiskt gå någon form 

av utbildning eller temadag. Förhoppningsvis så har denna intervju gjort att 

intresset väckts lite till liv. Vem vet, de kanske efterlyser någon utbildning hos 

chefen här framöver.  
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6 Vidare forskning 
Det finns så mycket mer inom utomhuspedagogik att forska vidare kring. Den 

här uppsatsen hade kunna blivit mer omfattande om jag exempelvis hade 

intervjuat fler pedagoger och på så sätt fått se fler pedagogers uppfattningar. 

Man skulle även kunna se det hela ur ett barn eller föräldraperspektiv för att se 

deras uppfattningar om utomhuspedagogik. 

Det vore dessutom väldigt intressant att se om utomhuspedagogiken skulle 

öka i förskolan om pedagogerna fick mer utbildning i ämnet. 
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BILAGA 1: Intervjuguide 

 

 

Kvinna  Man   

Namn:                                                                                                  Ålder: 

Utbildning:                                                                                          Antal år i yrket: 

 Vilken relation till naturen har Du privat/utanför arbetet? 

 

 Nämn de tre första orden du tänker på när du hör ordet 

utomhuspedagogik.  

 

 Vad innebär utomhuspedagogik för Dig? 

 

 Anser Du att man ska ha utomhuspedagogik i förskolan? 

 

 Vilka färdigheter tror Du barnen utvecklar genom en verksamhet som i 

huvudsak grundar sig i utomhuspedagogik? 

 

 Ge exempel på för- och nackdelar som Du tror utomhuspedagogiken 

har som lärandemetod? 

 

 Finns det några delar av verksamheten som Du anser att man inte kan 

ha utomhus?  

 

 Skulle Du vilja att ni tillbringade mer eller mindre av verksamheten 

utomhus än vad ni gör idag? 

 

 Anser Du att det är mer tidskrävande att planera för aktiviteter 

utomhus? 

 

 Vet Du ifall barnen tillbringar tid utomhus under helgerna/privat? 

  

 Hur ser sjukfrånvaron ut på er avdelning? – Tror Du att det skulle se 

annorlunda ut om ni var mer inomhus/utomhus?  

 

 Har du någon utbildning i utomhuspedagogik?  

 

Frågor för Dig vid vanlig förskola 
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 Förlägger Ni något av er verksamhet utomhus? (eller är det bara den 

fria leken?) 

 

 Skulle Du kunna tänka Dig att arbete vid en I Ur och Skur förskola? 

 

 

Frågor för Dig vid I Ur och Skur förskola 

 Varför sökte Du anställning vid en I Ur och Skur förskola?  

 

 Skulle Du kunna tänka dig att arbete vid en vanlig förskola? 
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 BILAGA 2: Missiv till förskolechef 

 

Jag heter Maria Henriksson och är student vid Mittuniversitetet i Härnösand 

där jag studerar till förskollärare. Jag arbetar just nu med mitt Examensarbete 

som handlar om Pedagogers uppfattningar om utomhuspedagogik i förskolan.  

 

Jag har som avsikt att besöka olika förskolor och intervjua några av de 

verksamma pedagogerna kring ämnet.  

 

Jag kommer varken nämna förskolan eller personalens namn i studien. 

Deltagandet är frivilligt och man kan när som helst välja att avsluta sitt 

deltagande om man känner för det. När jag sedan slutfört mitt arbete så 

kommer allt material förstöras.  

 

I och med detta missiv så vill jag ställa frågan till Dig om jag har Din tillåtelse  

att ta kontakt med pedagogerna vid Din förskola. 

Om jag får Ditt godkännande till detta så kommer jag i ett nästa skede skicka 

ut ett informationsbrev till de berörda pedagogerna.  

 

Har Du några frågor eller funderingar så går det bra att höra av sig till mig.  

 

Med Vänlig Hälsning  

Maria Henriksson 

Mail: xxxxx@hotmail.com 

076-xxxxxxx 
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 BILAGA 3: Missiv till pedagoger 

 

Hej! 

Jag heter Maria Henriksson och är student vid Mittuniversitetet i Härnösand 

där jag studerar till förskollärare. Jag arbetar just nu med min C-uppsats som 

handlar om Pedagogers uppfattningar om utomhuspedagogik i förskolan.  

 

Jag har som avsikt att besöka olika förskolor och intervjua några av de 

verksamma pedagogerna kring ämnet. 

 

Jag kommer varken nämna förskolan eller personalens namn i studien. 

Deltagandet är frivilligt och man kan när som helst välja att avsluta sitt 

deltagande om man känner för det. När jag sedan slutfört mitt arbete så 

kommer allt material förstöras. 

 

Jag har fått godkännande av förskolechefen i ert område att tillfråga er om ni  

vill delta. 

 

Jag kommer att kontakta dig via telefon (datum) för att få en bekräftelse på att  

Du samtycker och vill delta i min studie. Har Du några frågor eller 

funderingar så går det bra att kontakta mig.  

 

Tack på förhand för att Du hjälper mig med mitt examensarbete! 

 

Med vänlig hälsning 

 

Maria Henriksson 

Mail: xxxxxxx@hotmail.com 

076-xxxxxxx

mailto:xxxxxxx@hotmail.com


  

 

 

 


