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      Abstrakt 
 

Syfte med vår studie har varit att främst undersöka pedagogernas 

uppfattningar om utomhuspedagogik i förskolan. Studiens andra syfte är att 

undersöka hur pedagoger använder sig av utomhuspedagogik för att skapa en 

lärande situation, och hur pedagoger förhåller sig till de för- och nackdelar 

som relateras till utomhuspedagogik.  

Vår studie har baserats på frågeställningarna: 

Vilka uppfattningar har pedagoger om ämnet utomhuspedagogik? 

Vilka uppfattningar har pedagoger om de möjligheter och hinder som finns i 

utomhuspedagogik? 

Vilket lärande framträder i utomhuspedagogik? 

 

Vi har använt oss av kvalitativ metod där vi genomfört semistrukturerade 

intervjuer. Empirin baseras på pedagogers olika erfarenheter om 

utomhuspedagogik. 

Sammanfattningsvis presenterar resultatet hinder som pedagogerna beskriver 

kan vara orsaker till varför utomhuspedagogiken inte utförs på förskolor. Vi 

har också lyft möjligheter som kan vara en inverkan till att utföra 

utomhuspedagogik. I resultatdiskussion har vi ställt möjligheter mot hinder 

för att undersöka om det  
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 1 Inledning  
 

Vi är två studenter som under tre års tid läst till förskollärare. Under 

utbildningen gång har vi läst litteratur om olika pedagogiska inriktningar för 

lärande. Den kurs som vi fastnade för och vill lyfta var naturkunskapsdagen 

som var vid Smitinge havsbad i Härnösand. Där fick vi chans att utföra 

praktiska övningar utomhus, uppleva närmiljö som en pedagogisk metod där 

lärande utfördes i olika moment. Eftersom intresset att vara utomhus alltid 

varit i fokus bidrog detta till att utomhuspedagogik blev ett självklart val till C-

uppsatsen.  

 

När vi i utbildningen utförde vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har vi 

gemensamt mött ett flertal verksamheter. I dessa verksamheter har vi 

uppmärksammat skillnader på hur pedagogerna genomförde 

utomhuspedagogik. Vissa pedagoger deltar inte i utomhusaktiviteter som sker 

på förskolegårdarna. I samband med detta skapades nyfikenhet om hur 

pedagogernas uppfattningar om utomhuspedagogik skiljer sig från förskola 

till förskola.  

Detta leder till att vi vill få en djupare inblick på vad detta pedagogiska 

arbetssätt kan bidra till. Genom vår undersökning så vill vi skapa en bild där 

vi kontrar för- respektive nackdelar kring utomhuspedagogik.  Därför beslöt vi 

oss för att intervjua verksamma pedagoger ute i förskolorna. Vår tanke är att få 

en inblick hur pedagogerna definiera utomhuspedagogik, är det ett hinder 

eller en möjlighet i deras verksamhet. Vi vill även undersöka om pedagogerna 

uppfattar att utomhuspedagogiken är en bra metod för barns inlärning. 

 

Vi är nyfikna på om arbetssättet aktivt kan stimulerar barns lärande naturligt, 

genom att deras sinnen och kropp används när de utvecklar nya individuella 

kunskaper. Säljö (2000) menar att i det sociokulturella perspektivet har den 

sociala omgivningen en avgörande betydelse för en individs utveckling. Imsen 

(2000) tolkar Vygotskij att miljön och kulturen har stor betydelse för en 

individs inlärning. Vygotskij menade att människans viktigaste verktyg är 

språket därför det är avgörande hur vi socialiserar oss till omgivningen. 

(Imsen, 2000) 

 

Förskolans verksamhet skall grunda sig i barnens intressen och erfarenheter 

för att motivera att söka efter kunskap 

 
”Miljön ska vara öppen innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja 

leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets 

intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och 

färdigheter.”(Skolverket 2010 s9)  
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Under denna studie har vi läst litteratur, artiklar samt dokument och dessa har 

vi analyserat och tolkat. Under vår utbildning har vi även läst ur den 

reviderade läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010). I denna har det kommit 

tydligare förhållningssätt för vad det förväntas av en förskollärare, 

förskolechef samt arbetslaget. Det har även blivit tydligare kring vissa ämnen 

som matematik, teknik, natur samt språk. Dessa faktorer bidrar till att 

förväntningar på pedagoger i förskolan ökar. Utomhuspedagogiken kan 

underlätta dessa lärande faktorer. 
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2 Bakgrund  
 
Under denna del kommer vi inleda med att ge en definition av begreppet 

utomhuspedagogik, vi behandlar därefter styrdokument, anpassade teorier 

och utomhuspedagogikens ursprung. Sist följer ett avsnitt om 

utomhuspedagogikens möjligheter och hinder och det sociala samspelets 

betydelse för lärandet.  

 

2.1 Definition av begreppet utomhuspedagogik 

 

Under denna rubrik definieras begreppet enligt Szcepanski (2007) vid Centrum 

för Miljö- och Utomhuspedagogik (CMU) vid Lindköpings Universitet: 
   

       Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i  

       växelspel mellan upplevelse och reflexion, grundat på konkreta   

       erfarenheter i autentiska situationer. Utomhuspedagogik är dessutom 

       ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde som bl.a. innebär: 

 

       Att lärandets rum även flyttas ut till samhällsliv, natur- och Kulturlandskap,  

       Att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas, 

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

 

Vidare så anser Dahlgren och Szczepanski (1997) att utomhuspedagogik ska 

fungera som en komplettering till klassrummets lärandemiljö. Författarna 

påstår även att utomhuspedagogik kan användas som ett redskap när det 

gäller att levandegöra läroplanens syften. ”Genom en mångfald av konkreta 

och handfasta metoder tränas barnet/eleven att ute i landskapet tolka och 

analysera processer och fenomen” (s. 23). Dahlgren och Szczepanski (1997) 

menar att utomhusundervisningens består av en kvalitet som inte går att 

uppnå inomhus. Utomhuspedagogiken erbjuder en förening av teoretisk 

kunskap, begreppskunskap och erfarenhets eller förtrogenhetskunskap.    
 

  

2.2 Styrdokument 

Under detta avsnitt kommer vi behandla förskolans styrdokument i relation 

till utomhuspedagogik. I den pedagogiska verksamheten så skall barnen 

erbjudas möjligheter till aktiviteter där barnens fantasi och kreativitet i 

lärande, utvecklas både inomhus och utomhus. I Läroplanen för förskolan 

Lpfö98 (Skolverket, 2010) nämns de riktlinjer som pedagoger skall följa i 

undervisningen på förskolan.  
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Ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl 

inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjligheter till lek och andra 

aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö (Skolverket 2010 s.7). 

 

Lpfö 98 poängterar även vikten av att varje barn ges en chans till att utveckla 

sin individuella motorik, kroppsuppfattning, koordinationsförmåga samt en 

förståelse för välbefinnande och hälsa. Barnen skall även ha möjlighet att efter 

egna individuella förutsättningar vara med och påverka sin situation på 

förskolan, samt ta ansvar för förskolans miljö. Vidare så nämns det i Lpfö 98 

(Skolverket, 2010) att utevistelsen bör bestå av aktiviteter i planerad miljö samt 

naturmiljö. 
 

 

 

Lägga stor vikt vid miljö och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och 

en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka 

till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och 

förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att 

förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö 

både i nutid och i framtid (Skolverket, 2010 s.7). 
 

Förskolans styrdokument belyser med andra ord strävansmål riktat till 

barnens utveckling och lärande. Det förekommer i flera former där barn/elever 

samspelar med varandra. Förskolans verksamhet skall grunda sig i barnens 

intressen och erfarenheter för att motivera att söka efter kunskap. I leken finns 

massor av sociala aspekter, dessa ses i styrdokumentet som en viktig del i 

lärandet. Utforskande, skapande samt reflekterande samtal som utförs av 

temainriktade arbetssätt hjälper pedagoger utveckla barnens lärande. Genom 

kommunikation och skapande med hjälp av estetiska uttrycksformer såsom 

sång, drama, bild och dans skall förskolan sträva efter att främja barns lärande 

samt utveckling (Skolverket, 2010). I Lpfö 98 beskrivs även vikten av att 

dokumentation sker, dels för kvalitetsutveckling i verksamheten, men även för 

att grunda möjligheter till barns utvecklig och lärande. (Skolverket, 2010). 

 

Genom att barnen utför samspel med varandra så skapas det nya erfarenheter. 

Förskolan skall utgå från barnens värld, samt intressen för att skapa drivkraft 

och motivation för utveckla ett nytt kunskapssökande för barn. Detta kan ske 

genom aktiviteter, lek, socialt samspel, utforskande och skapande. Genom 

denna skapande process främjas barns lärande samt utveckling (Skolverket s. 

6-8).  

 

Lärandet i sig skall även hantera utveckling att arbeta i grupp men även 

enskilt, det gäller både att lära barn/elever att respektera andra samt hantera 

konflikter som kan uppstå. Detta sker genom att barnen lär sig reflektera, 

lyssna och att skapa sig en egen uppfattning av andra kamraters perspektiv 

(Skolverket s.9-10). 



 

8 

 

2.3Teorier 

Vi har valt att basera vår studie på Dewey och Vygotskijs teorier, eftersom 

deras tänkande relateras till utomhuspedagogiken. Båda författarna synliggör 

kopplingen mellan tänkandet och handlingen, men även det sociala samspelets 

roll för lärandet.  

2.3.1 John Dewey 
 

Dahlgren och Szcepanski (1997) menar att en annan pedagog som haft en stor 

framgång inom utomhuspedagogiken är John Dewey (1859-1952). Även 

Kroksmark (2003) skriver om Dewey och förklarar att han grundade den syn 

som vi i dag har på bildning, undervisning, utbildning, lärande och kunskap. 

Hans synsätt och tankar speglar sig i stora delar av de mål som beskrivs i våra 

svenska läroplaner. Deweys tänkande beskrivs som integrerat filosofiskt 

pedagogiskt. Philis och Soltis (2010) menar att Dewey ansåg att utbildning, 

bildning och fostran som social natur. Författarna poängterar att Dewey 

förespråkade sambandet mellan tänkande och görande. Dewey menade att 

grunden till verkligt lärande sker i meningsfulla aktiviteter i sociala 

sammanhang.  

 

Författarna Philips och Sotis (2010) beskriver att Dewey ansåg att lärarna inte 

bara kunde förmedla information till eleverna. Han menade att om eleven som 

individ inte tillåts använda informationen själv så framstår den som 

meningslös. Dewey menade att en individs tänkande uppstår först när denne 

ställs inför ett problem. Enligt Kroksmark (2003) så menade Dewey att elever 

ska själva individuellt ta ansvar för sitt eget lärande. Pedagogens roll blir då att 

leda verksamheten genom att skapa situationer där barnets utveckling stärks. 

Kroksmark poängterar att dessa tankar som beskriver aktivitetens betydelse är 

beskrivningen av Deweys uttryck ”learning by doing”. Han ansåg att 

”handling och tänkande är två komponenter som alltid hör samman hos 

Dewey”(s.375). 

 

2.3.2 Lev S. Vygotskij 
 

En av de stora grundarna i sociokulturella perspektivet var Lev Semënovi 

Vygotskij under 1900-talet (Kroksmark, 2003). Enligt Kroksmark har Deweys 

pedagogik har även fått stort inflytande i Sverige, många av hans tankar 

jämförs med fenomenologin. Vygotskijs teori och fenomenologin stärker den 

levda erfarenhetens betydelse för en individs subjektiva utveckling. 

Författarna Kroksmark (2003) och Philips och Soltis (2010) beskriver det som 

att Vygotskij poängterande det sociala samspelet, han ansåg att inlärning 

uppstår i en social process. En individ lär sig när den utgör en interaktion med 

omvärlden. Kroksmark (2003) beskriver det som att Vygotskij menade att om 

individen lär sig hantera kollektiva handlingar, så kan människan subjektivt 

utföra handlingarna själv senare.  Det Vygoskij beskriver här är den närmaste 
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utvecklingszonen. Den kan förklaras på ett lättare sätt, att det du kan utföra 

med hjälp av någon annan idag, kan du göra själv imorgon. Detta begrepp 

förstärks enligt Dysthe (2003) där den närmaste utvecklingszonen beskrivs 

som en ensam individs utveckling kan åstadkomma, jämförandes vad som kan 

åstadkommas med hjälp av någon som utvecklats längre i utvecklingen i en 

social situation. I och med att individen som har mer kunskap, förmedlar 

denna till en annan person, så sker en lärande situation. Detta lärande sker i en 

social process (Dysthe, 2003).  

 

Vygotskij (1999) hävdade att elever skulle skaffa sig kunskaper för att kunna 

klara sig själva. Han ansåg att all slags utbildning borde relateras till 

samhällsinriktad och skapande verksamhet i vardagen. Vygotskij ansåg att 

varje individ är kreativ, även barnet. Vidare menade Vygotskij att kreativiteten 

baserades på begreppet fantasi, han menade att människan berikas med fantasi 

om den får uppleva en rik verklighet.  
 
    ”Barnet utvecklar sin förmåga i de estetiska ämnena: drama, litteratur och teckning.   

      Det som kännetecknar utveckling är en allt större medvetenhet och differentiering 

      till  skillnad från lekens integrerade form. I denna utveckling är dialogen med den  

      vuxne en nödvändig förutsättning för inlärning.” 

      (Vygotskij, 1995 s.9) 

 

Vidare skriver även Claesson (2002) att Vygotskij tankar relateras till den 

sociokulturella teorin. Vygotskij menade enligt Claesson att den sociala miljön 

var en viktig faktor för individens utveckling. Enligt Säljö (2010) så har det 

sociokulturella perspektivet sin start i att det individuella barnets egenheter 

och kunskaper omges av till tillgångar och prövningar som erbjuds av 

omgivningen. Även Dysthe (2003) förklara att lärande enligt det 

sociokulturella perspektivet uppstår i en individs deltagande i en miljö 

gemensamt med andra människor. Författarinnan menar att den 

kommunikativa processen är en grundfaktor för hur barnet kommer att 

vidareutveckla sitt individuella lärande.  

 

2.4. Utomhuspedagogikens ursprung 

Historiskt tillbaka redan före Kristus tid så var det allmänt känt att det lärande 

som utfördes skulle ske i ett sammanhang där det kunde kopplas till 

verkligheten skriver Dahlgren, Sjölander, Strid & Szczepanski, (2007). 

Författarna menar att det var Aristoteles som menade att det krävs en praktisk 

handling för att kunna sätta en tanke i handling. Dahlgren & Szczepanski 

(1997) poängterar även att Aristoteles utgick från våra sinnen. Ifrån denna 

händelse så är den direkta sinnesupplevelsen grunden i utomhuspedagogiken, 

eftersom Aristoteles förespråkade att det är i naturen världen syns. 

Under årens gång relaterat till utomhuspedagogiken, så har det förekommit 

några betydelsefulla pedagoger bland annat Comensius, Key, Rousseau, och 

Dewey enligt Dahlgren & Szczepanski, (1997).  
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2.5. Utomhuspedagogikens möjligheter och hinder 

I detta avsnitt kommer vi att lyfta fördelar och hinder som kan uppstå i 

utomhuspedagogik.  

2.5.1 Möjligheter med utomhuspedagogik 
 

Lundegård, m.fl. (2004) nämner att inom utomhuspedagogiken skapas en 

mängd olika lärande situationer, där erfarenheter och upplevelser i naturen 

skapar en berikande språkutveckling hos barnen. 

 

Dahlgren och Szcepanski (1997) menar att i utomhuspedagogik så grundas en 

stor del på den sinnliga stimuleringen genom att barn använder sig av smak, 

känsel, lukt och hörselintryck. När barn använder dessa sinnen så ökar deras 

individuella minneskapacitet. Vidare så menar Szczepanski (2007) att lärandet 

i utomhuspedagogik skaps när barnen använder hela kroppen. Barnen får ett 

noggrannare lärande genom att deras tankar aktiveras i rörelse.  

Szczepanski (2007) skriver att 85 % av människors kommunikation  

förekommer via smak, lukt, hörsel, syn, känsel och kroppsspråk. Vidare menar 

Szczepanski (2007) att om barnen tillåts att använda sina sinnen så ökar deras 

lärande. Han skriver att om detta lärande för barn, får uppstå ute i naturen så 

tillgodoses barnens sinnen naturligt i lärandeprocesser. Brügge, Glantz och 

Sandell (2011) vidhåller även de att i utomhuspedagogiken stimuleras sinnen 

som senare aktiveras i lärandeprocesser.  

 

Änggård (2012) menar att utemiljön erbjuder många platser för barn att leka i. 

I en studie av I ur och skur beskriver hon hur pedagogerna i verksamheten 

utnyttjar naturens material. Hon skriver bland annat att pedagogerna flyttar ut 

den traditionella samlingen till utomhusmiljö, till ett samlingsställe. 

Ernst och Tornabene (2012) nämner att barn blir mer aktiva genom 

utomhusvistelse. I artikeln beskrivs det om hur de fria ytorna ute bidrar till att 

barn utvecklar sina sociala kompetenser. Utvecklingen baseras på att barnen 

delges ett inflytande i leken, grundat på deras subjektiva uppfattning om 

regler. Ernst och Tornabene uttrycker att barn upplever att aktiviteterna är mer 

fria ute, än vad det är inne för där är det mer styrt och kontrollerande. Inom 

läroplanen anses miljön relaterat till lärandet som ett viktigt ramverk. Enligt 

Ernst och Tornabene utvecklas barnens lärande i en berikad språkutveckling, 

kreativiteten utmanas samt att grovmotoriken tränas. För att detta ska kunna 

genomföras måste barnen delges en chans att få utforska utomhusmiljön. Detta 

i sin tur ger barnen en ökad respekt för naturen, en ökad självuppfattning och 
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empati för andra. Men detta kräver även att pedagoger har en sund och positiv 

inställning till utomhuspedagogik som förmedlas till barnen redan i 

barndomen. (Ernst & Tornabene, 2012) 

Berger m.fl. (2008) förklarar i sin artikel hur naturterapi kan stärka barns 

lärande. Med hjälp av ett terapeutiskt utbildningsprogram som genomförs i 

naturliga möten med naturen, väder och djur. Programmet innehåller fyra 

utvecklingsfaser, dessa faser innehåller så att barnen upplever gemenskap, 

utforskar naturen, synliggöra barnens styrkor och svageter, samarbeta och nå 

gemensamma mål. Fokuset var att få barnen att kommunicera med varandra i 

utomhusmiljö. Grundidén med att vistas i utomhusmiljö fokuseras det även på 

i (Maynard, 2013). 

Brugge och Szczepanski (2007) menar att en viktig faktor i lärprocessen är att 

utomhuspedagogiken måste sammankopplas av pedagoger till olika 

ämnesområden, först då kan miljön  erbjuda lärandemöjligheter. Pedagogerna 

bör se över de närliggande miljöerna, hur verksamheten kan kopplas till 

miljöerna. Utomhusmiljön kräver kompetens från pedagoger eftersom det är 

viktigt att ha kunskap när en särskild plats ska användas för ett lärandesyfte. 

Författarna anser att pedagoger, framför allt förskollärare bör använda sig av 

flexibilitet när det gäller arbetssätt i verksamheten.  

2.5.2 Hinder för att utföra utomhuspedagogik 
 

Den litteratur och forskning som vi tagit del av i denna studie talar för att det 

är viktigt att vistas i utemiljöer. Det är därför svårt att finna något specifikt 

som syftar till att det är negativt eller betraktas som ett hinder.  

Szczepanski (2009) beskriver att hinder till att bedriva utomhuspedagogik  

ibland kan vara att barngruppens storlek är för stor. Dessutom kan vädret vara 

ett bidragande problem om kläder är bristfaktor. Enligt Brügge, Glantz och 

Sandell (2011) anses kläder vara en betydelsefull faktor för att passa de olika 

väderomslagen. Detta är viktigt för att barnen ska känna behaglighet för att 

vistas ute. Författarna lyfter även hur väsentligt det är att vårdnadshavarna 

blir informerad om klädmedtaget till förskolan. Pedagogerna skall anpassa sin 

hjälp vid av- och påklädningen efter barnens ålder och behov. Som beskrivs 

ovan ska utomhusvistelsen vara behaglig för att barnen skall vilja vistas ute 

(Brügge, Glantz & Sandell, 2011). En annan tanke som uppstår är att under 

långa utevistelser så blir små barn lätt stillastående för att de har för mycket 

kläder på sig (Änggård 2014). 

Brügge, Glantz och Sandell (2011) nämner ett annat hinder där bristande 

kunskap eller kompetens till att utföra utomhuspedagogik kan speglas genom 

pedagogerna. De bakomliggande orsakerna kan vara att tiden inte finns eller 

räcker till, pedagogerna saknar kunskap kring ämnet, eller att det inte finns 

engagemang eller vilja hos pedagogerna. Szczepanski (2013) menar att 

kunskapsbrist är en faktor för att kunna bedriva utomhusundervisning. Detta 
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anser han vara en av anledningarna till att pedagogerna tar avstånd från 

utomhuspedagogik. . Vidare så anser Dahlgren och Szczepanski (1997) även att 

inomhus så finns det naturligt konkreta arbetsverktyg som pedagogerna kan 

använda sig av, men i miljön utomhus så anser författarna att pedagoger 

upplever en osäkerhet eftersom de pedagogiska hjälpmedlen är osynliga.  

Enligt Änggård (2014) kan utomhuspedagogiken innebära att barnen får sämre 

möjligheter att utveckla sitt ordförråd. Författaren beskriver att de små barnen 

behöver leksaker som hjälp för att kunna förtydliga vad de vill. I skogen finns 

bara naturleksaker  

 

2.6. Socialt samspel för lärande 

Under detta avsnitt kommer vi att beskriva hur samspelet och hälsan kan 

påverkar inlärningen. 

 

Strandberg (2006) förklarar i sin litteratur Vygotskijs teori om hur barn i 

samspel med andra använder fantasi och kreativitet. Strandberg menar även 

att Vygotskij vidhöll att alla barn föds med social kompetens. Enligt 

Strandberg så ansåg Vygotskij att språket hos ett litet barn utvecklas av 

människor runtomkring, därför bör verksamheten i förskolan fokuseras på 

samspel. Vidare förstärker Säljö (2000) detta med att barn är snabba med att 

lära sig beskriva och kommunicera händelser i samspel och lekar. Den sociala 

kompetensen i samspel utvecklas enligt Brügge, Glantz och Sandell (2011) 

under utomhus undervisning eftersom den erbjuder barn och vuxna att 

samarbeta. 

 

Brügge m.fl. (2011) skriver att det är ibland annat utanför de fyra väggarna, 

barnen bildar sin subjektiva självbild, kamratrelationerna till de andra i 

gruppen och sin egen roll. Författarna menar att barnens samspel och 

relationer utvecklas lättast mest utomhus med varandra (Brügge m fl., 2011). 

Brügge och Szczepanski (2007) anser att förskolläraren måste vara väl 

medveten om sitt förhållningssätt till barnen, eftersom det stärker klimatet i 

barngruppen under utevistelsen.  

 

2.6.1 Utomhuspedagogikens påverkan på hälsan 

 

Nelsons (2007) studie visar att utomhusaktiviteter även ger positiva effekter på 

barnens hälsa. Nelson (2007) menar att det fokuseras mer på vuxnas hälsa än 

barnens. Detta förstärker författarens åsikter ännu mer, eftersom barn tillhör 

en grupp i samhället som saknar makt. Nelson (2007) lyfter att fysisk aktivitet 

minskar barnens stress och ger en positiv verkan till immunförsvaret. 

Szczepanski (2007) har genomfört en studie som visar att utomhuspedagogik 

har många positiva effekter, bland annat att kortisolhalten sjunker hos 
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människan vid rörelse. I och med detta sjunker stressen hos människan och ger 

en positiv påverkan på lärandet. Vidare så anser författaren att barnets 

motivation, lärande, och minneskapacitet influeras vilket stärker till ett ökat 

lärande (Szczepanski, 2007). Författaren menar att långa korridorer som 

innehåller steril miljö, har en negativ påverkan på människors hälsa. Känslan 

av samspel och sammanhang minskar för barnen. Barn som är aktiva fysiskt 

och har varierad utomhusmiljö omkring sig upplevs friskare, än barn som 

vistas i sterila utomhusmiljöer enligt (Szczepanski, 2007).  
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3 Syfte 
Syfte med vår studie är främst att undersöka pedagogernas uppfattningar om 

utomhuspedagogik i förskolan. Studiens andra syfte är att undersöka hur 

pedagoger använder sig av utomhuspedagogik för att skapa en lärande 

situation, och hur pedagoger förhåller sig till de för- och nackdelar som 

relateras till utomhuspedagogik.  

 

3.1 Frågeställningar 

Vilka uppfattningar har pedagoger om ämnet utomhuspedagogik? 

 Vilka uppfattningar har pedagoger om de möjligheter och hinder som finns i 

utomhuspedagogik? 

Vilket lärande framträder i utomhuspedagogik? 
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4 Metod 
I det här kapitlet redogör vi för hur vi gått till väga i vår forskningsstudie. Vi 

redogör även för hur vi gjorde när vi samlade in vår empiri och hur vi tolkade 

och analyserade den. Slutligen motiverar vi hur vi förhåll oss till 

forskningsetik.  

 

4.1 Val av metod 

 

Vi har genomfört en studie med kvalitativa intervjuer. Enligt Bryman (2011) är 

intervjuer den vanligaste metoden i kvalitativ forskning. Vid 

semistrukturerade intervjuer som vi använde, hade vi hjälp av en planerad 

guide. Bryman(2011) beskriver semistrukturerade intervjuer som flexibel, med 

mer styrda förberedande frågor. Intervjupersonerna ges möjlighet till att 

formulera svaren samt tala friare kring intervjufrågorna. Bryman, (2011) menar  

att intervjuaren får en större chans att ställa mer intervjufrågor utöver vår 

intervjuguide som ger ett djup i informanternas resonemang. 
 

4.2 Urval    

 

Vi har valt att utföra vår studie på förskolor. Intervjupersonerna arbetar som 

förskollärare och barnskötare. Pedagogerna har varierande erfarenheter kring 

yrket samt olika åldrar. Alla intervjuade pedagoger var kvinnor. Det var inte 

ett medvetet val av oss och på grund av brist på män i yrket så arbetade inga 

manliga pedagoger på dessa förskolor. Pedagogerna arbetar på förskolor i 

kommunen där vi bor. Vi bor inte i samma kommun så det blev två olika 

kommuner. Vi utförde intervjuer på förskolor som vi utfört 

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på under studiens gång.   

Det var tre av respondenterna som inte ville delta på intervju om vi skulle 

spela in. Detta ledde till att ett bekvämlighetsurval blev utfört. Vi utförde 

intervjuer med åtta respondenter. Enligt Bryman (2011)  bör intervjuerna 

utföras i ett enskilt rum så att vi inte skulle störas under inspelningen. För att 

vi skulle få in ett brett empiri valde vi pedagoger som aktivt ville delta i vår 

studie. Våra intervjuer genomfördes på avdelningen när den var tom eller i ett 

planeringsrum.  

 

Före intervjuerna så informerades respondenterna om syftet med studien, om 

anonymitet och vi lämnade ut missivet. Detta för att göra de medvetna om 

deras rättigheter om de deltog i intervju. Vi förtydligade att resultatet kommer 

att behandlas konfidentiellt. Vi betonade att deltagande var frivilligt samt att 

de fick avbryta när de vill under intervjun om det inte känns bra.  
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Intervjuerna varade i ca 30 minuter. Vi utförde några intervjuer under 

pedagogernas planeringstid då barngruppen var ute och andra pedagoger 

hjälpte till att passa barnen. Det var inte ett problem för pedagogerna att 

avvara tid till våra intervjuer. Under intervjun så spelade vi in med våra 

mobiltelefoner för att göra det enkelt att föra över empirin till en dator. Vi 

valde att göra på detta sätt för att vi skulle kunna skicka varandras intervjuer 

till varandra. Eftersom vi har genomfört intervjuerna enskilt. Vi intervjuade 

både barnskötare och förskollärare i uppsatsen vi har inte skrivit ut 

respondenternas riktiga namn. 

 

Carina: Har arbetat i 30 år på olika förskolor och olika kommuner. Examen 

1993-94. 

 

Victoria: Har arbetat i 13 år som förskollärare samt 5 år som barnskötare. 

Examen 2001. 

 

Lisa: Har arbetat i 8 år på olika förskolor. Pedagogen kommer att ta sin 

Examen 2015. 

 

Johanna: Har arbetat som barnskötare i 11 år på olika förskolor. Tog sin 

barnskötare utbildning 1998.  

 

Sara: Har arbetat som barnskötare i 16 år på olika förskolor, outbildad. 

 

Britt: Har arbetat 33 år som förskollärare, blev färdigutbildad i omgångar 

mellan 1987-1998.  

 

Monica: Har arbetat 32 år som förskollärare, Examen 1982.  

 

Irene: Har arbetat i 32 år som förskollärare, blev färdigutbildad år 1982. 

 

 

4.3 Genomförande  

 

Vi sökte kontakt med pedagoger via sms samt telefonsamtal. Vi kontaktade 

pedagogerna och fick muntligt godkännande för intervju. Respondenterna i 

studien kände vi till vid namn, fast vi har ingen relation till dem. När vi fått 

godkännande till intervjuer bokade vi in tid på förskolan. Vi var noga med att 

tiderna skulle passa pedagogerna. Enligt Stukát (2011) är det viktigt att det ska 

kännas tryggt för pedagogerna under intervjun. Därför fick pedagogerna 

bestämma var vi skulle sitta. Detta blir ganska självklart eftersom att vi inte 

känner till lokalerna lika bra som pedagogerna som arbetar där.  Före 

intervjuerna lämnade vi fram ett missiv som pedagogerna fick läsa i lugn och 

ro innan vi startade intervjun. När pedagogerna läst missivet startade vi 

inspelningen. Vi använde oss av våra mobiltelefoner till inspelningen för att i 
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efterhand transkribera ordagrant med skratt, pauser, och tvekanden. Det 

gjorde vi för att få en så berikad information som möjligt (Stukát 2011). 

Vi inledde intervjun med att hälsa välkommen till intervjun. Därefter frågade 

vi om de förstått allt i missivet och om de samtyckte till deltagande. 

 

4,4 Analys och tolkning 

 

För att lyfta fram det viktiga i vad respondenterna sade på ljudinspelningen, 

bearbetade och analyserade vi materialet noggrant. Vi transkriberade 

ordagrant vad som sades i intervjun. Vi analyserade sedan materialet 

tillsammans för att delge varandra samt kontrollera att vi uppfattat lika. Detta 

ansåg vi vara viktigt så ingen av oss skulle missa någon viktig information. 

Enligt Stukát (2011) kan det uppstå tonfall, pauser och tveksamheter som kan 

vara viktiga i analysen. Vid transkriberingen valdes de mest relevanta delar ut 

som senare skulle ge oss svar på våra frågor.  

 

4.5 Etiska överväganden 

Vi började med att kontakta respondenterna via sms och samtal för att få ett 

muntligt godkännande för intervju. Efter det skrev vi ett missiv som vi 

lämnade ut till respondenterna före intervjuerna när vi var på plats. Det är 

enligt lag om etisk prövning att människor som ska delta i forskning ska få 

information om forskningen (Vetenskapsrådet, 2002). Missivet delades ut som 

en skriftlig information om hur intervjun skulle gå till. Deltagarna 

informerades om att de fick avbryta intervjun om det inte kändes bra för dem. 

Vetenskapsrådet benämner man de fyra forskningsetiska principerna för 

humanistisk samhällsvetenskaplig forskning. Dessa används för att skydda 

undersökningspersonerna. Den första principen är informationskraven den 

används för att informera respondenterna om studien. Den belyser också att 

deltagandet är frivillig. Informanterna skall också informeras om att 

deltagande kan avbrytas när de vill, samt att informationen kommer att 

behandlas. Samtyckeskravet är den andra principen den betyder att 

respondenterna måste medge sitt samtycke till deltagandet.  Detta delgav 

respondenterna oss på vår intervju, den inspelade intervjun inleds med en 

fråga om samtycke. Den tredje principen är Konfidentialitetskravet som betyder 

att all information som personuppgifter kommer att förvaras så inte obehöriga 

kan ta del av dem. Samtliga verksamheter och pedagoger tilldelas ett fingerat 

namn. Även under denna kan vi hänvisa till (bilaga1) missivet som alla 

respondenter läste och godkände innan intervjun började. Den fjärde och sista 

principen är Nyttjandekravet. Denna princip betyder att all information som 

samlas in får bara användas i forskande syfte. Forskaren får inte dela med sig 

av sina resultat till andra forskare (Vetenskapsrådet, 2002). Här nämner vi och 

lämnar ett missiv om att allt behandla konfidentiellt, där namn och annan 

information på inspelningar förblir anonyma.  
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4.6 Metoddiskussion  

Enligt Stukát (2011) och Bryman (2011) är det viktigt att ta hänsyn till 

undersökningens validitet och reliabilitet. Då vi har kvalitativ intervju som 

metod kan vår reliabilitet ifrågasättas om det kunde ha lett till annorlunda svar 

om vi hade valt att intervjua fler pedagoger. Bryman (2011) beskriver validitet 

som ett sätt att mäta studiens äkthet. Detta har inte en så stor betydelse i en 

kvalitativ studie. Enligt Stukát (2011) är det svårt att visa validitet på grund av 

att validitet bygger på vilka verktyg du har använt.  
 

Vi valde att utföra våra intervjuer enskilt i stället för tillsammans.  

Nackdelarna kan vara att vi inte får ta del av samma information samt uttryck 

från intervjuerna. Fördelar kan vara att vid tidbrist är det enklare att bestämma 

tider för mötena. Det är fler personer som tiden ska passa för om man är flera. 

Ett annat hinder var att vi inte bor i samma kommun och det blir svårt att 

träffas på grund av avståndet. Vi valde att utföra våra intervjuer enskilt på 

grund av just dessa hinder. Vi planerade att vi skulle utföra fyra intervjuer var. 

Det blev ett litet dilemma när tre informanter inte ville spela in intervjun. 

Pedagogerna ville inte riskera att bli igenkända på rösten.  Det löste vi genom 

att kontakta nya pedagoger och de ville ställa upp på inspelade intervjuer. Det 

påverkade inte arbetet för oss mer än att intervjuerna blev tre dagar senare. 

Men vi tror inte att det påverkar studiens resultat. Vi valde att utföra fyra 

intervjuer var för att få möjligheter till variation i uppfattningar av 

”utomhuspedagogik”. Vi valde att intervjua fyra på samma förskola, så 

resultatet kommer från två olika förskolor. Vi hade kunnat uppnå en ännu 

större variation om vi intervjuat på åtta olika förskolor. Men detta utfördes inte 

av oss på grund av tidsbrist. Tidsbristen skapades för det tog lång tid för oss 

att bestämma vilken inriktning vi skulle ha kring ämnet utomhuspedagogik.  

Vi valde att utföra våra intervjuer på både förskollärare och barnskötare för att 

få så stor bredd som möjligt.  
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5 Resultat  
I det här kapitlet redogör vi för vårt analysarbete. I analysen av det insamlade 

datamaterialet har vi arbetat utifrån vårt syfte och med våra tre 

frågeställningar:  

 

1. Vilken syn har pedagoger om ämnet utomhuspedagogik?  

2. Vilka möjligheter och hinder finns i utomhuspedagogik? 

3. Vilket lärande framträder i utomhuspedagogik?  

 

För att göra vårt resultat mer konkret visas i tabellen de nya teman som 

framkom i analysen utifrån våra frågeställningar. I kolumn bredvid redogörs 

kortfattat vad varje tema innehåller med några utvalda uttalanden av 

respondenterna.  
 

  Nya teman Uttalanden av respondenterna 

5.1 Utomhuspedagogikens betydelse för pedagoger Pedagogerna kan koppla teori med praktik 

Barnens sinnen tränas 

5.2 Hur utomhuspedagogik främjar lärandet Varierande lärmiljöer 

Socialt samspel 

5.3 Vilka hinder finns det i utomhuspedagogik Klädbrist, bristande kompetens 

5.4  Förebygga hinder Smågruppera barngruppen för att nå språkutveckling 

 

Under varje tema så fördelade vi respondenternas utlåtanden utifrån analysen 

i underrubrikerna: Allmänna uppfattningar, lärande ute och närmiljö. Under 

kategorin: Vilka hinder finns det i utomhuspedagogiken, ledde analysen fram 

till underrubrikerna: Ekonomi, personalbrist och närmiljö. Efter en 

presentation av rubrikerna inflikas resultat från analysen, för att exemplifiera 

den bakomliggande innerbörden. Detta underlättar för läsaren att själv följa 

vårt resonemang, samt att kunna tolka våra tankegångar.  

  

  
5.1 Utomhuspedagogikens betydelse för pedagoger. 
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Under detta tema har vi analyserat och tolkat pedagogernas uttalanden och 

kommer nedan att redogöra detta. Detta stycke är indelat i underteman och 

dessa är: Allmänna uppfattningar, Lärande ute och Närmiljö. 

 

Allmänna uppfattningar 

Flera av pedagogerna ansåg att utomhuspedagogik är positivt, där man kan ta 

tillvara på varierande lärande tillfällen. Lärandemiljöerna kan uppstå i barnens 

vardag. En viktig aspekt är att pedagogen genom utomhuspedagogiken kan 

koppla praktik med teori. Ett exempel på detta kan vara att samtala om 

myrstackar i samlingen och därefter gå ut och ser hur en ser ut ute i skogen.  

Utomhuspedagogik innefattar förskolegården och skogen. 

 

Lärande ute 

Pedagogerna berättade att de tänkte kring lärande i det flesta situationer och 

hur barnen kunde lära sig på olika sätt i olika situationer. Alla ytor och miljöer 

utanför förskolan som kan vara betydelsefulla för lärandet är viktiga. 

Pedagogerna ansåg att praktik och teori bör kopplas samman, även att det 

abstrakta synliggörs konkret för barn. Exempelvis säger Victoria så här 

 
Barn lär sig mer av att vara ute i naturen än att sitta inne och lära sig om naturen. 

Saker man kan göra inne kan man lika gärna göra ute, skillnaden är bara att miljön 

varierar.(Victoria) 

 

Även Irene och Lisa har en positiv syn på utomhuspedagogik men önskar att 

de hade mer kompetens. Lisa beskriver att hon inte kommer vidare i sitt 

tankesätt och skulle vilja få lite tips och idéer av andra pedagoger. 

 

Närmiljön 

Ett flertal pedagoger anser att skogen i sig erbjuder andra förutsättningar än 

skolgården. Miljön är inte förutsägbar som den är på en förskolegård. Barnen 

erbjuds att vara kreativa med allt material som skogen erbjuder. Barnen får 

chansen att upptäcka plötsliga händelser som kan ske i skogen. Det kan vara 

att det kommer ett djur eller att det är en gren som blåser ner från ett träd. 

Barnen kan stöta på en myrstack och blir inspirerade att t.ex. veta mer om den 

eller undersöka myrstacken. Detta skapar ett lustfyllt lärande hos barnen. Att 

undersöka saker som de inte stöter på inne på en förskole gård. Att utföra ett 

lustfyllt lärande kan vara en utmaning för pedagoger. Pedagogerna pratade 

om att närmiljön har en stor betydelse för utomhuspedagogiken. Det kan ha en 

betydelse hur geografiskt förskolan ligger, finns det skog nära finns en enklare 

valmöjlighet till att vistas i skogen med barnen. Barnens motoriska utveckling 

benämns även av ett flertal av pedagogerna, eftersom naturen i sig utmanar till 

olika terränger eller underlag där barnen utmanas på ett annat sätt än på 

förskole gården.  
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     Vi är noga med att fånga upp barnens intresse, det tar vi till oss och försöker  

     inspirera barnen in i teman och planerar verksamheten. (Sara) 

 

Dessa teman som Sara berättade om används lika mycket ute som inne. Har de 

tema vatten så arbetar de på olika sätt med barnen inne som ute med vatten. 

Sara beskriver även hur viktigt det är att fånga barnens intresse för att sedan 

kunna hjälpa barnen att utföra det den tycker är intressant och roligt.  
 

5.2 Hur utomhuspedagogiken främjar lärandet 

Här nedan kommer en förtydliganden kring hur utomhuspedagogiken kan 

främja lärandet hos barnen.  

Allmänna uppfattningar 

Ett mönster vi ser i pedagogernas uppfattningar är att utomhuspedagogiken 

främjar barns lärande, att se barnen som en individ och en aktiv deltagare. 

Genom att barnen klarar utmaningar i praktiska situationer får barnen en ökad 

självkänsla. Pedagogerna anser att detta stimulerar lärandet. Pedagogerna 

anser att utomhusvistelsen ska vara lustfyllt för barnen. Tycker barnen inte att 

det är roligt så blir det inte lustfyllt. Carina berättar att man absolut inte ska 

tvinga barnen att göra en aktivitet.  

 
Det måste vara lustfyllt. Inga måsten, allt lärande ska vara lustfyllt.  

 

Det Carina menar med detta är att det ska vara roligt att vistas på förskolan. 

Barnen ska må bra och vilja vara med på aktiviteter. Men är det inte roligt och 

barnen väljer att inte delta på aktiviteten så får de aldrig chansen att lyckas 

med en utmaning och de får inte heller känna känslan av att lyckas.  

Lärande ute 

Det finns ett flertal av valmöjligheter till att genomföra utomhuspedagogik 

med barnen. Carina talade om hur man kan erbjuda barnen att få arbeta i stora 

rörelser, istället för inne där man bör vara mer försiktig och inte söla med 

färgen så mycket. Papperen är begränsade i storlek samt ytan på borden kan 

vara liten. 

 
Det här med bild och form. När barnen skulle måla så kunde man göra så stora 

grejer. För barn tycker om att vara yviga. Vi spände fast ett stort lakan mellan två 

träd och så fick barnen måla och vi plockade ut grejer som barnen fick klistra och 

limma. Det blir på ett annat sätt ute, allt är så tillgängligt ute mot för vad det är 

inne.  

 

Att lyfta ut saker som man kan använda både inne och ute framkommer från 

flera pedagoger. Carina beskriver även när barn deltar i sociala aktiviteter så 

tränas barnens samspel, empati, turtagande. Flera andra pedagoger beskriver 

att barnens sinnen får stimulans genom att vistas ute. Barnen lär sig mer när 
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deras sinnen och verklighet kombineras. Lisa vill tillägga att vissa saker barnen 

gör inne kan vara skönt att göra inom fyra väggar så barnen inte blir störd. 

Lisa gav exempel på lugna stilla sittande aktiviteter som pärlor samt måla med 

tuschpennor.  

Närmiljön 

Analysen visar att pedagogerna upplever att ju mer de engagerar sig i 

utomhuspedagogik desto fler alternativ ser de. Sen kan det vara viktigt att de 

pedagoger som jobbar på en förskola bör de flesta pedagoger ha en gemensam 

helhetssyn till utomhuspedagogik. Det går inte bygga upp en liten bit av 

gården där några pedagoger tycker det är intressant om resten av pedagogerna 

motarbetar arbetet. Det måste genomsyra hela förskolan att vilja satsa på 

utomhuspedagogik. Till exempel att förskolan har olika stationer ute om ett 

snickarställe, odlingar, klätterställningar eller möjligheter till att utföra 

experiment och teknik.  

 
På en förskola som jag har jobbat på förut hade en väldigt speciell miljö. Den här 

förskolan låg mitt i skogen. Vi hade en koja som vi hade samlingar i och läste sagor. 

Det första året som jag var där hade vi någonting som kallades för uteveckan. Då 

var man i en kåta hela veckan. Vi gjorde allt ute laga mat, vi hade renfällar som 

barnen sov på ute. Vi hade den planerade verksamheten ute under hela veckan. Det 

var en vecka på våren och en på hösten. ( Carina) 

 

Carina ville berätta hur enklare det är när förskolan ligger vid en skog. Hon 

benämner även hur pedagogerna kan lyfta ut den traditionella 

inneverksamheten till utomhus.    

Irene har ett stort individuellt intresse för utomhuspedagogik. Hon berättar att 

kommunen hade lekveckor för ett tag sedan som hon deltog i form av utelekar. 

Vi är även noga med att ta med Ipaden ut i naturen eftersom den synliggör 

barnens funderingar och tankar. Genom att kunna söka på Ipaden olika saker 

som finns i naturen. Irene berättar hur barnen ibland har funderingar som vi 

inte vet svar på, då är det lätt och snabbt att ta fram svaren på Ipaden. 

 

5.3 Vilka hinder finns för utomhuspedagogik? 

Under detta tema har vi valt att formulera nya underteman. Anledningen är 

att i vårt analysarbete så blev dessa nya teman tydliga som hinder för att utföra 

utomhuspedagogik. 

Ekonomi 

Ett hinder kan vara den ekonomiska biten. Förskolor i de flesta kommuner har 

en snäv ekonomi. Detta kan leda till att bekostade utflykter till olika platser 

inte blir ett alternativ. Om barngruppen ska förflyttas med hjälp av transport 

blir det med kollektiva färdmedel som buss och då blir resmålen begränsade. 

Pedagoger ger uttryck för att ett hinder som de stöter på främst under 

vintertid är kläder. En del barn samt pedagoger har inte kläder som är 
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anpassad till vädret. Detta kan leda till att det är svårt att ta med hela 

barngruppen om de ska gå från gården. Carina berättar att vi vill inte att 

barnen ska frysa när de är ute. Det ska vara en rolig upplevelse och det blir det 

inte om man fryser under vistelsen.  

 

Ekonomi kan vara ett stort hinder kring hur miljöerna på förskolorna är 

utformade. Flera av pedagogerna berättar hur de tar hjälp av föräldrar som 

hjälper pedagogerna att utveckla miljön. Detta kan vara ett problem eftersom 

dessa lekkonstruktioner inte är EU anpassade.  

 
Ekonomin är ett stort hinder, det finns inga pengar. Sedan är det alla bestämmelser 

enligt EU som gör oss begränsade. (Britt). 

 

Enligt Britt så finns det inga begränsningar på idéer hos pedagogerna utan 

begränsningarna bestäms av högre ledning. När Carina talade om att de hyrde 

in en kåta till förskolan var det också ekonomi som hindrade till att fortsätta 

med detta. På grund av att kåtan ägdes av en privatperson så lades dessa 

veckor ner på grund av ekonomi. Carina berättar att när det är budget 

tillstamningar så ryker sådana saker först. Carina berättar att det är de små 

extra sakerna som man kan dra ner på för att spara lite pengar. Att det är 

personalbrist har till viss del med den snäva ekonomin att göra. Carina och 

Victoria berättar att det händer att det blir vikariestopp på förskolan som de 

jobbar på. Detta leder till att om personal är sjuk kan man inte ta in vikarier. 

Detta kan enligt pedagogerna leda till att vissa pedagoger går och arbetar fast 

de egentligen skulle behöva vara hemma och vila.  

Flera av pedagogerna berättar att ett hinder kan vara möten som de även ska 

vara på under arbetsdagen detta leder till att de pedagoger som är kvar med 

gruppen är färre. När pedagogerna blir färre blir det sårbart för pedagogerna 

att gå ifrån gården.  

 

Barngrupp 

I media kan man läsa lite då och då om hur barngrupperna växer på 

förskolorna. Johanna berättar att ett hinder kan vara att man har en stor 

barngrupp och få pedagoger. Det kan vara svårt att ta med sig en 

storbarngrupp och känna ansvar för den. Johanna menar att de känner att de 

inte har kontroll ibland, det kan vara ett hinder. Johanna menar att man inte 

räcker till som pedagog om det händer situationer med barnen som de själva 

inte kan lösa.  
 

Flera av pedagoger finner det alltid lättare att utföra aktiviteter på 

förmiddagar. Anledningen till det menar pedagogerna är att då närvarar hela 

personalgruppen. Flera pedagoger talar om att det finns faktorer som spelar in 

under hela dagen. De berättar att det känns som att det alltid dyker upp ett 

möte eller någonting så de måste gå ifrån barngruppen.  
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Det kan vara personal brist, eller att man måste spring på möten. Där styper mycket 

med det fina utomhuspedagogik eller pedagogik i allmänt. (Carina) 

Carina tycker att det tas mycket tid från barngruppen, hon tycker att det är ett 

hinder till att genomföra utomhuspedagogik. Johanna berättar även att de 

vidgade barngrupperna kan göra det besvärligare till utomhuspedagogik. Det 

kan vara om de små barnen inte orkar gå och man måste ta med en vagn. Det 

kan vara besvärligt att ta med sig vagnen till skogen. Victoria berättar att man 

skulle kunna arbeta på ett annat sätt. Pedagogerna skulle kunna dela upp 

grupperna i mindre grupper och anpassa lärandet efter deras kunskaper. Vid 

t.ex. språkutveckling. Och på så sett kunna utföra utomhuspedagogik som är 

anpassat för barnens kunskap. Men om man skulle gå ut till skogen och titta på 

djur och natur ser hon inget hinder med att barngruppen är utvidgad. Ett 

annat hinder enligt Irene är att aktiviteterna inte går att utföra under för långa 

stunder. Sen att det inte alltid finns tid för att förebereda material om det till 

exempel skall utföras en reflex eller skattjakt. Irene berättar att mycket sker på 

impuls på grund av att planeringstid försvinner av olika anledningar. 
 

Närmiljö 

Når vi frågade respondenterna om hur de använder utomhuspedagogiken i 

närmiljö fick vi följande svar: Victoria tycker inte att det ska vara ett hinder hur 

förskolan ligger, men instämmer till att det blir mer naturligt att gå till en skog 

om förskolan ligger nära en skog. Monica och Britt anser också att förskolans 

plats har en inverkan på hur de kan arbeta med utomhuspedagogik.  

 

Sara tycker att ett hinder är när det görs avskärmningar tillexempel med staket 

ute på gården för vissa barn i olika åldrar, genast måste vi pedagoger be om 

lov för att kunna vara delaktiga. Sara tycker inte att barn skall behöva be en 

fröken att öppna en grind om det vill delta i aktiviteter.  

 
Staket i sig är en fördel på småbarnsavdelningen om man är kort om personal så man 

behåller kontrollen, staket runt gungparker är jättebra. Annars för övrigt tycker jag att 

förskole gården skall vara öppen för alla.   

 

Sara tycker att det går att avläsa ett mönster att om inte pedagogerna är 

närvarande i lite styrda aktiviteter utan att barn bara får leka fritt ute, så blir 

det oftare konflikter. Sara tycker sig även se att de barnen som inte vågar ta för 

sig blir lätt utanför. Sara tycker att tillgänglighet att kunna utföra aktiviteter för 

barn i alla åldrar om de har olika stationer ute.  
 

Jag tycker vi är lite dålig på att ha planerade aktiviteten på den fria leken utomhus 

(Monica). 

 

Monica menar att det vore bättre om pedagogerna hade en gemensam 

planeringstid. Då skulle pedagogerna kunna planera aktiviteterna gemensamt. 

Johanna anser att föräldrarna har för dålig koll på vilka extrakläder barnen 

behöver ute för att delta i aktiviteter ute. Johanna berättar att föräldrarna får 
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information via föräldramöten eller veckobrev samt det muntliga små 

pratandet som de har med föräldrar vid hämtning och lämning. Johanna 

tycker inte att det ska vara ett problem som vi pedagoger måste tjata på 

föräldrarna om. Johanna menar att det ska vara en självklarhet att det ska 

finnas anpassade kläder till barnen så de kan delta i den dagliga verksamheten 

på förskolan.  

 

 

5.4 Förebygga hinder 

Under detta tema i vårt analysarbete hur pedagogerna kan förebygga dessa 

hinder som nämns ovanstående.  

 

Gemensam har pedagogerna en vilja och driv till att arbeta med 

utomhuspedagogik. Tyvärr stöter pedagogerna på olika anledningar till att det 

inte kan utföras. Sammanfattningsvis blev vi nyfikna på att undersöka vilka av 

dessa hinder som skulle kunna förebyggas, samt hur. 
 

Föräldrar som inte förstår syfte är med att vara ute. (Johanna) 

Föräldrar som tror att man blir sjuk av att vara ute.(Lisa) 

 

Lisa berättar att det finns föräldrar som tror att deras barn blir sjuka om de är 

ute när det är kallare väder ute. Lisa berättar att de brukar använda sig av BVC 

som stöd för att berätta för föräldrar att det är viktigt att vistas ute. Lisa 

berättar att de brukar använda sig av dokumentationer för att synliggöra för 

föräldrar vad barnen lär sig av att vara ute. På så sätt få föräldrar att förstå 

pedagogernas syfte med att vara ute. Lisa berättar om att det är oftast föräldrar 

från en annan kultur som språkkommunikationen kan underlätta med 

dokumentation. Genom att synliggöra för föräldrar med bilder kan 

pedagogerna få föräldrarna att första.  

 

Sammanfattning av Resultatet 

Här har vi gjort en sammanfattning av de delar i resultatet som vi tycker är de 

viktigaste.  

 

Det har varit svårt att finna i litteratur och artiklar om hinder för att genomföra 

utomhuspedagogik. Enligt våra respondenter så finns det många hinder som 

kan dyka upp för de i den dagliga verksamheten. Hur kan pedagoger 

förebygga dessa hinder? Går det att förebygga? Detta bidrar till att vi skulle 

vilja diskutera dessa funderingar i vår diskussion. I diskussionen kommer vi 

lyfta hur utomhuspedagogiken främjar barns lärande. I intervjuerna lyfte ett 

flertal av pedagogerna hur man kan använda utomhuspedagogik för att 

förtydliga olika händelser och upplevelser.  
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 6 Diskussion 
Syfte med vår studie är främst att undersöka pedagogernas uppfattningar om 

utomhuspedagogik i förskolan. Studiens andra syfte är att undersöka hur 

pedagoger använder sig av utomhuspedagogik för att skapa en lärande 

situation och hur pedagoger förhåller sig till de för- och nackdelar som 

relateras till utomhuspedagogik. Här så knyter vi samman resultat som vi fått 

fram med litteratur, teori, egna tankar och reflektioner.  
 

Hinder som kan uppstå i vardagen och hur kan pedagogerna 

förebygga hinder. 
 

Pedagogerna nämnde flera hinder som var relaterat till att kunna bedriva 

utomhuspedagogik. Ett hinder som nämndes hos de flesta pedagoger var att 

pedagogerna uppfattade att barnen inte hade kläder som var anpassade till 

vädret. För att kunna delta på alla aktiviteter som bedrivs på förskolan bör 

barnen och pedagogerna äga kläder som är anpassade för vädren. Enligt 

Brügge, Glantz och Sandell (2011) anses kläder vara en viktig faktor för att 

passa de olika väderomslagen. Pedagogerna tycker att det är viktigt att barnen 

känner sig bekväm i kläderna så att barnen finner det trivsamt att vistas ute. 

Författarna lyfter även hur viktigt det är att vårdnadshavarna blir informerad 

om klädmedtaget till förskolan. Detta anser även våra intervjuade pedagoger 

vara en viktig faktor. En av pedagogerna beskriver hur de brukar använda sig 

av dokumentation för att synliggöra för föräldrar vad det är de behöver ta med 

till förskolan. Detta sätt att synliggöra för föräldrar på är ett konkret sätt 

förefaller vara är ett bra sätt. Troligen skulle detta sätt även kunna underlätta 

för föräldrar som inte kan svenska språket bra. Även i vissa kulturer kan det 

vara svårt för föräldrarna att veta eftersom de kanske aldrig upplevt en vinter 

förut. Brügge, Glantz & Sandell (2011) lyfter att pedagogerna ska anpassa av- 

och på klädning efter barnens ålder och deras behov. Detta framkommer även 

i vår analys av datamaterialet. Problemen med att vara på en homogen 

småbarnsavdelning under vintertid är att det kan vara tung jobbat för 

pedagogerna just på grund av kläderna. Pedagogerna benämner även hur 

svårt det kan vara med att få de små barnen att vara aktiva ute. Det är ofta de 

mindre barnen blir kalla på grund av att de blir stillasittande eller stillastående 

på samma plats. Änggård (2014) beskriver just detta som ett problem för de 

små barnen. Barnen har ofta för mycket kläder så de kan inte röra sig ute på 

samma sätt som de kan röra sig inne. Troligen finns det inte så mycket man 

kan ändra på i detta fall. Pedagogerna måste klä på barnen så att de inte blir 

kalla och börjar fryser. Det vi kommer på som skulle kunna underlätta är om 

de som arbetar med barnen är aktiva och springer runt och busar. Då av 

erfarenheter brukar barnen följa med och då blir både pedagogerna och barnen 
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lite varmare. Brügge, Glantz & Sandell, (2011) lyfter att utevistelsen skall vara 

behaglig för barnen annars kommer de inte vilja vistas ute.  

 

Brügge, Glantz och Sandell (2011) nämner ett annat hinder som kan vara ett 

hinder. Författarna syftade till att pedagogerna hade en bristande kunskap 

samt kompetens för att genomföra utomhuspedagogik. Analysen visar att 

pedagogerna upplevde detta som ett hinder. Pedagogerna skulle vilja gå på en 

föreläsning bara för att få lite idéer kring ämnet. Detta ger intryck av att vara 

en bra egenskap hos pedagogerna att kunna erkänna sina brister samt att de är 

villiga till att utbilda sig. Sannolikt är det så att som pedagog kan man aldrig 

bli fullärd. Vi tycker att finns det vilja och engagemang hos pedagogerna så 

bör chefen nappa på det och köpa in litteratur eller anmäla pedagogerna till en 

föreläsning. Det benämns även i Lpfö 98 (skolverket, 2010) att förskolecheferna 

ansvarar för att pedagoger får den kompetensutvecklingen. Szczepanski (2013) 

anser att en av anledningen till att pedagoger tar avstånd från 

utomhuspedagogik är kunskapsbrist hos pedagogerna.  

 

Vi tolkade att pedagogernas önskan på utbildningar borde vara relevanta och 

uppdaterade för de ämnen som de ska undervisa i. Våra intervjuade 

pedagoger hade olika utbildningar, varav en som hade deltagit i en ur och 

skur utbildning. Vi misstänker att konsekvenserna kring detta kan påverka 

samarbetet mellan pedagogerna om de inte har lika helhetssyn. Analysen visar 

även att pedagogerna måste sträva åt samma håll annars kan det upplevas 

tungt att arbeta på förskolan.  

 

Utomhuspedagogik för att förtydliga olika händelser och 

upplevelser. 
 

Flera av pedagogerna som vi intervjuade lyfte att lärandet blir mer konkret om 

det sker i en praktisk aktivitet. En pedagog beskrev hur man kan vara ute i 

skogen och plötsligt står det en myrstack vid stigen. Barnen kanske vill börja 

undersöka den närmare. Genom att de undersöker den så använder de sina 

sinnen som lukt. Dahlgren och Szcepanski (1997) nämner hur barnens sinnen 

stimuleras som smak, lukt, känsel. Detta sätt att uppleva aktiviteter är precis 

det som vi menade. Genom att få använda sina händer till att undersöka saker 

på plats. Dahlgren och Szcepanski (1997 menar att eftersom barnen använder 

sina sinnen så ökar barnens minneskapacitet. I vår studie har alla pedagogerna 

en positiv syn till utomhuspedagogik. Där lärande miljön kan uppstå i barnens 

vardag. Analysen visar att en viktig aspekt för pedagogerna är att de genom 

utomhuspedagogiken kan koppla teori med praktik. Detta relaterar vi till 

Deweys teori, där vi i bakgrundsdelen lyfter fram hans benämning ”learning 

by doing”, där det konkreta synliggör lärandet (Kroksmark, 2003).  

Pedagogerna nämner flera möjligheter till utomhuspedagogik. En av 

aspekterna var att samspel med andra skapar kunskap och färdighet. Detta 
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benämner (Dysthe 2003) genom att se psykologiska aspekter som 

begreppsbildning, språk och räkning som bitar av ett socialt samspel.  

Utomhuspedagogik främjar barns lärande 
 

Pedagogerna uttryckte att utomhuspedagogiken främjar barns lärande, att se 

barnen som en individ och en aktiv deltagare det stärker barnens självkänsla. 

Pedagogerna ansåg att de hade en brist på kompetens och ville ha mer 

kunskap kring ämnet utomhuspedagogik. Ju mer erfarenheter pedagoger har 

av att vistas i naturen desto mer möjligheter har de att lära barnen om naturen. 

”ju rikare en människas erfarenheter är, desto mer material förfogar hennes 

fantasi över”(Vygotskij, 1995,s 19). Enligt Claesson (2006) kan denna bristande 

kompetens leda till svårigheter för pedagogerna när det gäller att avläsa 

barnens tankar och behov. En pedagog nämnde hur de brukar ta med sig 

Ipaden till skogen för att kunna ta fram information om djur och växter snabbt. 

Detta för att vid hålla barnens intresse. Dysthe (2003) och Säljö (2000) beskriver 

hur barn skapar sin kunskap i samspel med andra, som även synliggör den 

röda tråden i pedagogernas intervjusvar.  

 

Änggård (2014) beskrev att finmotoriken kunde halka efter om man bara 

vistades ute. Därför är kombinationen av en varierande miljö inne samt ute 

viktig. Även Szczepanski (2013) vidhåller att en kombination av utomhus- och 

inomhusundervisning stärker lärande. I grunden handlar det om att ur ett 

pedagogiskt syfte kunna identifiera olika lärmiljöer. Enligt Dewey (1918) 

behöver barn enligt honom röra på sig i en miljö som är anpassad. Något som 

även beskrivs i Lpfö 98 (Skolverket, 2010). Förskolan ska kunna erbjuda barnen 

möjligheter till en omväxlande miljö. Barnens lekmiljö ska växla mellan 

inomhus – och utomhus. Analysen visar att pedagogerna vill lyfta fram att 

motoriken har en stor betydelse i utomhuspedagogiken. När barnen 

exempelvis klättrar, hoppar och springer på ett ojämnt underlag utvecklas 

deras motorik och de tränar sin balans. 

 

 

Vidare forskning 

Om vi skulle göra en vidare forskning på den här uppsatsen så skulle vi kunna 

använda oss av fler respondenter. Det skulle även kunna enbart intervjua 

förskollärare för att se om resultatet skulle blivit annorlunda. På grund av att 

förskolor hela tiden utvecklas och att alla svar från respondenterna är 

individuella så blir förmodligen resultatet annorlunda. En annan aspekt är att 

fokusera på storstadsförskolor för att få reda på hur dessa förskolor arbetar 

med utomhuspedagogik. Vi skulle också kunna jämföra dessa 

storstadsförskolor med glesbygdsförskolor. Försöka att forska fram vad som 

skulle kunna skilja dessa olika förskolor åt. Vilka hinder samt möjligheter finns 

det för dessa förskolor att genomföra utomhuspedagogik.  
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BILAGA 1: 

 

Semistrukturerade intervju guide. 

Vad heter du?  

Hur många år har du arbetat? 

Vilket år utbildade du dig? 

När du utbildade dig till förskollärare/Barnskötare innehöll 

utbildningen utomhuspedagogik? 

 

1. Vilka erfarenheter har du om utomhuspedagogik? 

 

2. Vilken är din syn på utomhuspedagogik?(positiv eller 

negativ)? 

 

 

3. Vilka möjligheter och hinder finns det i 

utomhuspedagogik? 

 

4. Vilket lärande framträder inom utomhuspedagogik? 
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 BILAGA 2:  

Missiv  

Intervjustudie med förskollärare. 

Vi är två studenter som läser sista terminen till förskollärare vid 

Mittuniversitetet i Härnösand.  Vi skriver vårt självständiga arbete som 

handlar om, Pedagoger och utomhuspedagogik. Om ni väljer att delat kommer ni 

att få träffa en av oss. Helena eller Terese. Den beräknade tiden för intervjun 

kommer att vara mellan 30- 60  minuter. Vi kommer att spela in samtalet. 

Vi vill informera om att denna intervju är frivillig. All empirisk insamling 

kommer vi att behandla konfidentiellt, där namn och annan information på 

inspelningar förblir anonyma.  

Vi hoppas att du vill ta dig tid! 

 

Välkommen att kontakta oss. 

Terese Wörding 070- 3833246    Mail: wording81@hotmail.com 

Helena Nordström 0730-483251    Mail: gbnord_1@hotmail.com 

Hälsningar Helena och Terese 

mailto:wording81@hotmail.com

