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Sammanfattning:  
Det mesta av mänsklig utveckling under årtusendena har  tilldragit sig utomhus. Men vad som 

kan vara intressant att fördjupa sig i, är några frågeställningar gällande dagens förskolors syn 

på tillämpningen av utarbetad pedagogik vid utevistelser. För att få svar på frågor inom detta 

ämnesområde har jag genomfört intervjuer i syfte att få en uppfattning om förskolepersonals 

inställning till och utövande av utomhuspedagogik. Det går att påstå att det råder en samsyn 

på vikten av utevistelser för förskolebarn. Skillnader i betraktelsesätt finns när det gäller 

graden av pedagogiska förberedelser och i vilken utsträckning ett aktivt lärande bör och kan 

tillämpas utomhus, i naturmiljö. Utevistelse är något alla förskolor har under någon del av 

dagen, utövande av utomhuspedagogik är det vissa som arbetar mera med. 

Utomhuspedagogiken syftar till att barnen aktivt ska lära sig om naturen och använda den för 

att lära sig andra ämnen, t. ex. matematik och språk. Barnen lär sig mycket av utevistelse 

också men den lärdomen synliggörs inte på samma sätt av pedagogerna.  
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1 INLEDNING 
Att skriva ett arbete om utomhuspedagogik kändes väldigt rätt för mig som blivande 

förskollärare. Jag anser att vi har ett stort ansvar att lära våra barn om vår jord och hur den 

fungerar för att de ska ha en vilja att förvalta den väl när det är deras tur att ta hand om den. 

Frågan är på vilket sätt vi ska ge våra barn en genuin känsla för miljön, en vilja att bevara 

moder jord och ta hand om dess resurser. Jag anser att genom att vara ute med barnen och låta 

dem uppleva allt det som skogen har att erbjuda kan föda en känsla av respekt som de tar med 

sig upp i vuxenlivet. Jag har studerat till förskollärare i 3 år nu med inriktning natur och 

matematik vilket har gjort att mitt intresse för utomhuspedagogik har uppkommit. Jag bor i en 

liten kommun och de flesta förskolor har nära till naturen, det har varit intressant att se hur de 

olika förskolorna använder sig av de resurser som de faktiskt har, med skogen runt hörnet. 

Syftet med detta arbete har varit att synliggöra skillnaderna mellan olika förskolors 

förhållningssätt till naturen. Innan jag började med arbetet så visste jag inte hur det gick till på 

en förskola som ”I ur och skur”.  Vad är egentligen skillnaden från en ”vanlig” förskola?  Att 

barnen lär sig olika saker bättre genom att använda alla sina sinnen är ett starkt argument för 

utomhuspedagogiken, men detta förhållningssätt kan även användas oavsett pedagogisk 

inriktning. 

Jag tror på ett lärande liv 

där jag går ut för att lära in 

i sol, vatten och vind. 

Jag tror på en vandring ut, 

i det oförutsägbara och verkliga. 

Jag tror på en vind; 

en oväntad bris av intensiv närvaro. 

Jag tror ock på reflexionens återsken; 

eftertankens reliefartade skuggbild. 

Jag tror på ett lärande liv, 

jag går ut för att lära in. (okänd) 

 

 

 

1.1 Begreppet utomhuspedagogik  

 

Utomhuspedagogik är en pedagogisk metod som enligt dess förespråkare syftar till att växla 

mellan den traditionella bokliga bildningen i klassrummet och bildning genom sinnliga 
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erfarenheter ute i olika landskap. Det vill säga lärandeupplevelser som stimulerar alla sinnen 

och på så sätt förbättrar inlärningsförmågan (www.wikipedia.org/utomhuspedagogik). 

(www.utomhuspedagogik.nu) Nationellt centrum för utomhuspedagogik´s definition av 

utomhuspedagogik lyder: 

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse 

och reflektion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. Utomhuspedagogik är 

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.  

 

 

1.2 Historik 

Redan på 300-talet f.Kr. fanns det tankar hos bl. a Aristoteles om naturens betydelse för 

människan. Aristoteles har karaktäriserats som den vetenskapliga systematikens grundläggare 

(Stensmo 2007). 

 Naturalism baseras på att verkligheten är identisk med naturen, människan är en del av 

naturens ordning och naturens processer är långsamma och får inte påskyndas. Naturalismens 

grundare var Jean Jacques Rousseaus (1712-1778).  

Rousseau tillhörde upplysningsfilosoferna, det som kännetecknar upplysningen är tilltron till 

kunskap och rationellt vetande. Kunskapen ska frigöra människorna och förändra samhället. 

Rousseau förespråkade ett mer naturenligt liv än det som levdes i de europeiska metropolerna. 

Att leva naturligt var enligt Rousseau att lämna det konstlade stadslivet och återgå till 

människans ursprungliga, enkla livsformer. Den genuina verkligheten utgörs av det 

naturenliga, det naturligt goda. För att bli varse det naturenliga, måste man gå bortom den av 

människan skapade, förkonstlade tillvaron och se på naturen med barnets troskyldiga och 

oförvillade ögon. Detta betyder inte att människan ska leva som djuren, men att hon måste 

utforma sin kultur i överensstämmelse med naturlagarna. Detta går att läsa om i Rousseaus 

kända verk Emile (Stensmo 2007).  

En samtida naturalist är Jean Piaget, som övergick från biologi till att studera mänskliga 

individers (barns) anpassning till omgivande miljöer. Piaget utgår från att det växande barnet 

http://www.utomhuspedagogik.nu/
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strävar efter att vara i jämvikt med sin omvärld. Piaget ansåg att utbildningen i förskolan 

måste baseras på lek och fantasi och mycket konkreta undersökningar i barnens närmaste 

omvärld. Lärandet är en aktiv process, barn och unga erövrar kunskaper genom egna 

handlingar och erfarenheter (Stensmo 2007).  

Begreppet den fria leken hör ihop med den tyske pedagogen Friedrich Fröbel (1782-1852). 

1840 öppnade han en så kallad lek- och sysselsättningsanstalt som blev föregångare till 

Sveriges Barnträdgårdar och långt senare förskolor (Lindqvist 1996). Barnet ska enligt Fröbel 

mogna ”Barnet är den planta, som behöver vård i Barnträdgården” (Fröbel, 1995).   

Dewey som var aktiv i början av 1900-talet lärde ut ”learning by doing”, det innebär att 

kunskap utvecklas genom praktisk erfarenhet av konkret material (www.naturskolan.se).   

I Human nature and Conduct framställer Dewey en teori om den lärande människan, den 

lärande lever i en naturell och social miljö där det är viktigt att vara aktiv och i konstant 

interaktion med sin livsmiljö (Stensmo 2007). 

De första "I ur och skur"- förskolorna startades på 1980-talet av en kvinna som heter Siw 

Linde. Hon fick idén efter att ha arbetat med friluftsfrämjandets Mulle. Nu finns det flera 

hundra "I ur och skur" förskolor i Sverige ( www.friluftsfrämjandet.se).  

 

 

1.3 Styrdokument 

Förskolans uppdrag är bland annat att stimulera barnens lärande i naturkunskap och förankra 

de begrepp som är förknippade med detta område. 

 

”Förskolan skall lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt 

förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan skall 

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

förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten skall hjälpa barnen att förstå hur 

vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i 

framtid.” (Lpfö 98:7) 

 

Läroplanen menar att grunden för den pedagogiska verksamheten ska gynna barnens 

utveckling och förståelse för omvärlden och sig själva. 

 

”Verksamheten skall ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och 

http://www.naturskolan.se/
http://www.friluftsfrämjandet.se/
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lärande såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra 

aktiviteter både i  planerad inomhusmiljö och i naturmiljö”. (Lpfö 98:7) 

 

I läroplanens mål kan man läsa: 

”att förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om 

sin närmiljö.” (Lpfö 98:9) 

Genom att barnen får uppleva naturen och aktivt delta i saker som sopsortering och 

kompostering så kan det bli en naturlig del för barnen i deras vardag som de tar med sig upp i 

vuxenlivet. I förskolan kan det vara en utmaning att nå upp till dessa mål, mycket på grund av 

barnens ålder och barngruppernas storlek. Utomhuspedagogik ger en konkret och nära 

upplevelse av naturen som kan göra att barnen tidigt lär sig att uppskatta den och värdesätta 

dess resurser. 

 

1.4 Litteraturgenomgång 

Påståendet att barn, och vuxna också för den delen mår bra av att vara utomhus är de flesta 

överens om. Sellgren (1996) berättar att redan i bibeln så talar man om miljöförstöring och 

den sorg som den för med sig. Rädslan över att vi överutnyttjar naturens resurser är på inget 

sätt ett nytt fenomen. För att få små barn att värna om naturen så måste den information som 

de får ta del av, vara av sådan art att barnen får göra skillnad, annars kan det bli en ond cirkel 

av ångestskapande känsla av maktlöshet. De miljöfrågor man ska arbeta med måste vara 

närliggande och möjliga att påverka som t.ex. den enskildes sophantering. Vi måste förmedla 

en tro till barnen att det verkligen går att förändra miljösituationen. (Sellgren 1996)  

 För ett litet barn kan omvärlden kännas stor och för att få igenkännandets trygghet är det 

viktigt med upprepning (Granberg 2000). Först när ett barn känner sig trygg på en plats kan 

de ta till sig nya erfarenheter och kunskaper. Utflykter till ständigt nya platser kan göra att 

barnen aldrig hinner komma till den fasen där de kan använda miljön för att lära (Granberg 

2000).  Enligt Sellgren (2003) så krävs det verkliga och sinnliga erfarenheter för att kunna 

lära sig saker. Att göra upp eld kan man inte söka svaret på i en bok utan det måste ske genom 

att handfast prova sig fram. ”Eftersom människan är sprungen ur naturen och är natur känns 

det rätt på ett intuitivt plan att vara ute – det ger en känsla av samhörighet” (Sellgren 2000 s 

10).  

Doverborg och Pramling (1996) anser att ett bra sätt att förmedla livskvalitet till barn är att 

vistas ute i naturen. Det är betydelsefullt att vi vuxna kan förmedla positiva upplevelser av 
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detta, så att barnen får möjligheter till egna känslo- och kunskapsmässiga upplevelser. Att det 

idag skulle finnas många barn som inte vet var mjölken kommer ifrån tror de inte på.  

I vår moderna värld måste barnen kunna lära sig både om tv-spel och om kretslopp, det ena 

utesluter inte det andra. Vi som pedagoger måste bli bättre på att tänka i termer av vad vi vill 

att barn ska lära sig om sin omvärld. Det är utan tvekan till stor del pedagogens 

förhållningssätt till naturen som skapar barns intresse eller frånvaro av sådant. Vilken 

situation man än befinner sig i med barn så kan den utvecklas åt många olika håll beroende på 

pedagogens intresse och kunskap. Morag (2009) skriver om pedagogers stress kring 

utomhuspedagogik, det finns många orsaker till att en pedagog kan känna sig otrygg i en 

utemiljö. Exempel på detta är, menar Morag (2009) väderförhållanden, barnens säkerhet, den 

fysiska utmaningen av att vara ute och pedagogens osäkerhet kring sina kunskaper om 

naturen. 

Halvorsen och Tveit (1991) anser att för att barnen ska växa upp och tycka om naturen och 

känna vänskap med den, så krävs det att de får möta naturen. Barn ska få uppleva och erfara 

med alla sinnen, i lugn och ro, utifrån sina egna förutsättningar. Om livet på vår jord ska 

kunna fortsätta så måste vi ändra vår beteende och lära oss ta tillvara på jordens resurser 

istället för att förslösa dem. Barnen som ska bli morgondagens miljökämpar, måste få 

närkontakt med moder jord redan i tidig ålder.  

 

 

 1.4.1 Varför utomhuspedagogik? 

Fördelarna med att vara ute med barn är många enligt företrädarna av utomhuspedagogik. För 

att lära sig grundligt och få en förståelse för naturen så måste man uppleva den, att bara läsa 

eller få berättat för sig hur saker och ting är ger ingen djupare kunskap ( Sellgren 2003). 

Barnen håller sig friskare utomhus, de får träna motorik och det gynnar deras fysiska 

utveckling och växande (Ericsson 2009). Känslan för naturen grundläggs och utomhus kan 

invanda mönster i gruppen och roller förändras vilket gynnar den sociala träningen och ger 

social kompetens. Det finns inga leksaker utan barnens fantasi utvecklas samt att könsmönster 

bryts (Ericsson 2009). Enligt Lakén och Nordin (1996) så finns det inget bättre sätt att lära 

barnen vårda moder jord än att vara ute mycket med dem i naturen. Granberg (2000) lägger 

stor tyngd vid direktupplevda situationer, där saker finns i sitt rätta sammanhang. Barn kan 

lära sig t ex matematik i naturen om man kan lära sig att se den matematiska naturen.  

Det behöver inte endast vara läran om naturen som barnen kan tillgodogöra sig utomhus.  
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Langlo-Jagtöien, Hansen och Annerstedt (2002) talar mycket om den enskilda individens 

lycka genom kroppslig rörelse. För att ett barn ska kunna utvecklas motoriskt och själsligt så 

behöver det röra på sig, det levande barnet är både fysiskt och psykiskt aktivt. Detta är även 

något som Friluftsfrämjandet talar mycket om när de pratar om sitt synsätt på barn och natur. 

De lägger tyngd på den motoriska utvecklingen och känslan av samhörighet med naturen. 

Lakén och Nordin (1996) uppmanar alla föräldrar och pedagoger att ta med sig barnen ut i 

naturen för att ge dem ett naturligt förhållande till den. Positiva upplevelser leder så 

småningom till insikt som i sin tur kanske leder till handling. Detta kan få våra barn att bli 

rädda om naturen när de växer upp. Staempfli (2009) skriver om hur leken utomhus har fått 

stå tillbaka under senare år därför att barn hellre spelar tv-spel eller sitter vid datorn. Detta är 

något som kan leda till att barnens fysiska hälsa blir lidande samt att deras val av livsstil 

senare i livet kan påverkas. Utomhusaktiviteter främjar hälsan och kan göra att man väljer en 

sundare livsstil som vuxen menar Staempfli (2009).  

  

 

 1.4.2 Förskolebarns lärande i utemiljö 

Kunskapen om naturen och hur den är uppbyggd, hur djuren lever och hur kretsloppet 

fungerar är en kunskap som alla barn måste få med sig från skolan. Att nå fram med kunskap 

till de allra minsta barnen är en utmaning och måste ske på ett roligt och stimulerande sätt. Att 

vara ute i naturen och se en ekorre som letar mat skapar ett intresse som en duktig pedagog 

kan ta tillvara på och utnyttja för att lära barnen mer. Nielsen (1990) menar att barn bör få 

konkreta och nära sinnesupplevelser av naturen för att kunna begripa ekologiska, miljö-och 

resursmässiga förhållanden. Nielsen (1990) resonerar kring barns uppfattning om naturen 

idag. Mötet mellan kropp och natur sker ofta via TV-film, foton och dyl. Att låta barnen vara 

inne hjälper till att förstärka barns främlingsskap i förhållande till naturens rytm. Miljön på 

förskolan ska enligt Åberg och Taguchi (2006) vara en lärande miljö som kompletterar 

hemmet och som tillför något nytt. Det är inte alla föräldrar idag som har tillgång till eller har 

tid att ta med sig barnen ut i skogen för att upptäcka den. Istället för att låta barnen springa av 

sig i ett stort lite ödsligt kuddrum kan man använda skogen och gården som rörelserum Åberg 

och Taguchi (2006).     
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1.5 Syfte  

Syftet med detta arbete är att få en djupare förståelse för hur pedagoger på olika förskolor ser 

på utomhuspedagogikens betydelse för barns lek och lärande. Det finns lika många sätt att 

arbeta med barn som det finns förskolor, därför kan det vara intressant att få ta del av olika 

sätt att se på utomhuspedagogik och på vilket sätt olika pedagoger arbetar. 

 

 

1.6 Frågeställningar 

 Hur arbetar förskolor idag med utomhuspedagogik? 

 Är utomhuspedagogik en viktig del i förskolebarnens lärande? 

 Vad är skillnaden på utevistelse och utomhuspedagogik? 

 

2 METOD 

2.1 Urval 

Jag valde att kontakta 3 olika förskolor via telefon och frågade om jag fick komma och 

intervjua en i personalen om hur de ser på utomhuspedagogik och på vilket sätt de arbetar 

med det. Jag valde medvetet tre förskolor som arbetar på olika sätt, jag benämner dem A,B 

och C.  

Den första förskolan (A) hör till en liten byskola. De arbetade inte medvetet med 

utomhuspedagogik mera än att de tycker att det är bra för barnen att vara ute under delar av 

dagen. Pedagogen på förskola A har många års erfarenhet av yrket och har även arbetat i stora 

städer innan hon flyttade ut på landet.  

Den andra förskolan (B) är en " I Ur och skur" förskola som arbetar väldigt aktivt med 

utomhuspedagogik, pedagogen jag intervjuade där har en mångårig erfarenhet av att arbeta på 

kommunala förskolor, 2006 var hon med och startade I Ur och skur.  

Den tredje förskolan (C) arbetar efter montessoripedagogik men har mer och mer har 

anammat detta med att använda naturen som ett extra rum. Pedagogen har arbetat som 

förskollärare i 6 år.  
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Redan i inledningen av kontakten med pedagogerna påpekades anonymiteten under intervjun. 

I enlighet med konfidentialitetskravet, tillfrågades deltagarna innan intervjun om det gick bra 

att de spelades in och försäkrade dem om att de skulle förbli anonyma. Informationskravet är 

att forskaren redan vid första kontakten informerar om undersökningens syfte samt upplyser 

om att de inte behöver deltaga i intervjun, eller kan avbryta när de vill. Forskaren skall även 

upplysa om vilka olika moment som ingår i studien. Det vill säga i detta fall, tala om att det 

blir en intervju där alla medverkande får samma frågor, däremot beroende på svaren kan en 

del följdfrågor bli olika. Därefter bearbetas och sammanställs svaren, samt skrivs ner i ett 

sammanvävt svar. På så vis kan ingen utläsa vem som svarat vad. Som forskare bör man 

informera de personer som ingår i studien om att det är frivilligt att deltaga samt deras uppgift 

i projektet och dess syfte. 

Insamlade uppgifter får inte användas i något annat samanhang än till forskningens syfte.  

 

2.2 Datainsamlingsmetoder 

Jag har valt att använda mig av kvalitativa intervjuer och litteraturstudier för att belysa mina 

frågeställningar. Jag anser att arbetet gynnas av en kvalitativ ansats på grund av den typen av 

information som eftersöks. Detta arbete ska svara på hur olika pedagoger arbetar med 

utomhuspedagogik. Det jag vill veta är deras tankar kring detta, inte ”sanningar” om 

utomhuspedagogik. Enligt Johansson och Svedner (2006) så ger den kvalitativa intervjun 

intressanta och lärorika resultat om olika människors förhållningssätt, målsättningar och 

planering.  

I den kvalitativa metoden ligger fokus på tolkningen och förståelsen för andra människors 

tankar. Därför inriktar sig inte metoden så mycket på ”sanningar” om ämnet. Det är kvaliteten 

och inte mängden man är ute efter i den sortens undersökningar menar Kvale (1997).  

 

2.3 Procedur 

Intervjuerna utfördes på de olika förskolorna där de pedagoger som skulle intervjuas kände 

sig trygga och bekväma vilket är viktigt enligt Cohen, Manion & Morrison (2007)  

Intervjuerna spelades in på en ipod för att i lugn och ro kunna arbeta med dem i efterhand och 

inte missa något viktigt vilket kan vara en risk med enbart anteckningar (Johansson & 

Svedner 2006). En av intervjuerna kunde dock inte spelas in på grund av tekniska fel. Jag 

gjorde då istället en intervju där svaren från pedagogen antecknades. Efter utförda intervjuer 

så transkriberades allt som sagts och efter det så sammanställdes svaren till de olika frågorna. 
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Eftersom svaren på frågorna ofta var enhälliga så blev det korta men tillförlitliga svar. 

Litteraturstudier har varit nödvändiga komplement för att kunna svara på de olika 

frågeställningarna. 

 

 

3 RESULTAT 
 

Sammanställning av intervjusvar 

 

Anser du att utomhuspedagogik är en viktig del i förskolans vardag? 

Alla respondenterna var överens om att det är viktigt att låta barnen vara ute och leka under 

ett visst antal timmar per dag. Barnen kan leka lekar som det inte går att leka inomhus och 

fantasin får bestämma lekarnas karaktär, inte leksakerna. Två av respondenterna (B och C)  

ansåg att det var viktigt att vara ute större delen av dagen. 

 

Hur kan skog och mark användas som pedagogisk miljö? 

Det går att använda skogen till all typ av inlärning ansåg alla respondenterna, exempelvis 

matematik, motorik och språk. En av de tillfrågade (A) ansåg att det är ett bra sätt att arbeta 

med barnen men: "det var inget som de gjorde på deras förskola".  

Vad har du för egna erfarenheter kring att arbeta med barn i naturen som pedagogisk 

miljö? 

Alla respondenterna har lång erfarenhet av att jobba med barn och två av dem arbetar aktivt 

med utomhuspedagogik. En av respondenterna har arbetat i ”Ur och skur” sen den öppnade 

för ca 6 år sedan. Innan arbetade hon på ”vanliga” förskolor. Det är en enorm skillnad anser 

hon att arbeta aktivt med naturen som en pedagogisk miljö. 

Hur kan man där påverka lärandemiljön? 

Enligt respondenterna är det ”bara” att använda samma pedagogik fast i ett annat rum, 

uterummet. Att vara aktiv och lyhörd som pedagog och anpassa aktiviteterna ute för de barn 

som är på förskolan är viktigt.  

 

Ser du några nackdelar med att arbeta med naturen som pedagogisk miljö? 

Det var ingen av pedagogerna som ansåg att det fanns några direkta nackdelar. En av 

förskolorna (C ) väljer att inte ta med de yngsta barnen (1-2 år) på några längre äventyr. 

Arbetslaget är överens om att barnen behöver den trygga miljön på förskolan i den åldern. 
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Däremot 3-5 åringarna går ofta ut i skogen och arbetar med olika teman där. En respondent 

(B) ansåg att det vanligaste är motsättningar mellan personal, där olika viljor och åsikter kan 

ställa till problem. Ska man arbeta aktivt med utomhuspedagogik så måste personalen vara 

överens om detta för att det ska fungera. Det finns många pedagoger som t.ex. kan tycka att 

det är jobbigt att ta med sig lunchen ut i skogen, något som betyder mer jobb för alla 

inblandade. Det gäller att se möjligheterna och inte problemen anser denna respondent. 

Kan du ge exempel på hur du använder utevistelse för lek och lärande? 

Utevistelsen triggar barnens fantasi och de hittar på massor av nya och annorlunda lekar mot 

inomhus där det ofta finns färdiga leksaker som bestämmer lekens riktning. Det går att träna 

begrepp som högst och lägst genom att jämföra träd. En av förskolorna (C ) har en liten 

brevlåda i skogen där barnen kan hitta brev från olika personer, t.ex. Pettson, då får de träna 

språk och samarbete mellan sig. I skogen så lär sig barnen om naturen på plats men de kan 

även träna andra ämnen som matematik och språk. Att göra en naturstig kan vara ett sätt att 

träna motorik och naturkunskap.  

 

Hur anser du att barn påverkas av den verksamheten? 

Barnen påverkas på ett bra sätt var det eniga svaret. Barnen är mera fysiska, det blir mindre 

konflikter. De får träna på sin motorik och håller sig friska. De får träna det sociala samspelet, 

vilket är bra för de barn som lätt hamnar i konflikter inomhus.  

Upplever du att det finns några motsättningar mellan inne- ute pedagogik? 

Det var ingen som upplevde att det skulle finnas några motsättningar mellan dessa. 

Upplever du att övrig personal delar din uppfattning? 

De två förskolor ( B och C) som arbetar aktivt med utomhuspedagogik ansåg att de var 

överens i arbetslaget över hur de ville arbeta. Sen bidrar alla pedagoger med något unikt, men 

att de har samma tänk i det stora hela. 

Hur viktig anser du att utomhuspedagogiken är för att uppnå de mål som finns i Lpfö 

98? 

Alla var överens om att det var väldigt viktigt, att få barnen att värna om sin natur gör man 

bäst ute i naturen. Alla förskolorna arbetade aktivt med kompost, återvinning och odling. 

Samhället idag består av mycket data och tv-spel för barnen, då är det viktigt att de får vara 

ute och se den verkliga världen också var en av respondenternas åsikt. Eftersom det finns 

riktlinjer och mål i Lpfö 98 så är det lättare för förskolorna idag att arbeta effektivt med dessa 

frågor än innan förskolan hade en läroplan.  
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4  

DISKUSSION 
 

Genom detta arbete har jag fått insikt i olika sätt att arbeta med utomhuspedagogik och vad 

det har för betydelse för barn att få vara ute i naturen.  

 

Sättet att arbeta med barnen utomhus varierar från förskola till förskola, det gick att se tydligt 

efter mina intervjuer med de olika pedagogerna. Alla arbetar efter målen i Lpfö 98 men hur de 

väljer att nå upp till dessa varierar. Respondenterna anser att verksamheten i förskolan har 

förbättrats sedan de fick en egen läroplan och utomhuspedagogiken har fått en större plats i 

och med den. Respondenterna var överens om att det  går att arbeta enligt samma principer 

som inomhus fast man befinner sig i ett uterum. Vidare hävdar respondenterna att arbetet mot 

de mål som finns i Lpfö angående miljö, natur och omsorg om dessa gynnas av möjligheten 

att få uppleva naturen. Detta framhålls också av Sellgren (2003). 

 

Enligt Johansson (2003) är pedagogers angreppssätt olika för att se och synliggöra barns 

lärande. Utgångspunkten för alla pedagoger oavsett arbetssätt ska enligt Johansson (2003) 

vara att barnen är meningsskapande och har viktiga saker för sig som handlar om upptäckter 

och lärande. Svaren från respondenterna i denna undersökning tycks överensstämma med 

detta. 

  

 

Att utevistelse främjar barn i dess vardag är respondenterna eniga om, men om den aktiva 

utomhuspedagogiken gör det, där går åsikterna isär. Uterummet ska enligt en av 

respondenterna vara en plats för fri lek, en chans att utforska världen i sin egen takt. De andra 

två respondenterna anser att pedagogerna aktivt ska lära barnen nya saker utomhus och 

använda de resurser som finns ute för att lära sig som tex matematik och språk.   

Enligt Ericsson (2009) så grundläggs känslan för naturen genom att vara ute, i alla väder och 

alla årstider. Barn idag saknar inte sällan utevana och vi bör reflektera över barnens relation 

till naturen (Ericsson 2009).  

Langlo-Jagtöien, Hansen och Annerstedt (2002) menar att för att vara en hel människa så ska 

kropp och själ fungera tillsammans, i våran jakt på ett bekvämare samhälle så tar vi inte 

hänsyn till att kroppen måste ha en viss dos av rörelse för att livet ska upplevas positivt. Alla 
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respondenterna ansåg att fysisk aktivitet är en viktig del i förskolan för att barnen ska må bra 

och vara stimulerade.  Åsikterna hos respondenterna gick isär när det handlade om ifall 

utomhuspedagogik ska användas för att nå upp till alla mål i Lpfö 98.       

 

Enligt respondenterna så är skillnaden att i utomhuspedagogik så synliggör pedagogerna det 

arbetet som de gör ute med barnen, de söker aktivt efter kunskap. Alternativet, utevistelse ger 

barnen frihet att utforska naturen som de vill.  För att kunna ta till vara på naturens skatter 

tillsammans med barnen så krävs kunskap om naturen, vilket inte alla pedagoger besitter eller 

har intresse av ansåg en av respondenterna. Utevistelse är något som varje förskola har med i 

sin planering, antingen det handlar om fri lek eller om planerade aktiviteter utomhus, vilket 

intervjuerna visade. Lakén och Nordin (1996) menar att vara i naturen är det bästa vägen till 

roligt miljöarbete. De anser att bara genom att lägga till en uppgift till barnen när man går ut i 

skogen så ändras hela situationen, t.ex. att räkna stubbar eller leta småkryp till att bli mera 

pedagogisk. Respondenterna ansåg det bara är fantasin som sätter gränser när det kommer till 

att lära sig saker i skogen. Det hänger på pedagogernas engagemang och kunskap för hur 

tiden i naturen tas tillvara. En subjektiv slutsats skulle kunna vara att, synliggörande och 

utveckling av utomhuspedagogiken är ett önskvärt framtidsscenario. Detta sagt i ljuset av den 

övervägande positiva inställningen hos samtliga respondenter. 

 

Mayer & Macpherson (2009) anser att genom att tillbringa tid i naturen så finner man syfte 

och mening med livet på grund av den samhörighet man som individ kan känna med naturen. 

Om så är fallet så är utomhuspedagogik ett utmärkt sätt att arbeta på för att få barnen att värna 

om naturen. Skog och mark kan användas på väldigt många olika sätt som en pedagogisk 

miljö, det är pedagogens egen fantasi och engagemang som sätter gränser för vad barnen kan 

få ut av en dag i skogen. Doverborg och Pramling (1995) lägger stor tyngd vid just 

pedagogens insats i sitt yrke, genom att vara medveten och se möjligheterna så ger man barn 

förutsättningar för att lära.  

 

Respondenternas erfarenhet med att arbeta med barn i förskolan var i alla fallen flerårig och 

det innebär att de genom egna erfarenheter har bildat sig en uppfattning om vilka sätt som är 

bra att arbeta på för just dem. En pedagog är dock aldrig färdigutbildad eller fullärd i mina 

ögon och det krävs en ständig utvärdering av arbetet på förskolan för att se om det sätt man 

arbetar på fungerar lika bra i praktiken som i teorin.    
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 Pramling & Carlsson (2008) anser att lärande kan ske i samspel med leken istället för att 

hålla dessa två aktiviteter isär. För att nå upp till målen i Lpfö 98 att barnen ska lära sig 

respekt för allt levande och att värna om sin närmiljö så är utomhuspedagogik ett bra sätt att 

arbeta på. Det finns förstås nackdelar för de förskolor som ligger inne i städer och inte har 

skogen runt hörnet. Om det krävs mycket jobb för att komma ut i naturen så kan en 

konsekvens bli att det prioriteras bort. Det viktigaste för alla förskolor är att de tar reda på 

sina egna förutsättningar för utomhuspedagogik, i städer finns det parker och trädgårdar dit 

man kan gå med barnen (Granberg 2000). De förskolor som jag intervjuat ligger alla i en 

mindre stad med närhet till naturen, detta gör att det kan vara svårt att svara på hur förskolor 

idag arbetar med utomhuspedagogik i ett brett spektrum. Men med mitt metodval så uppnådde 

jag kvalitet i den information jag fick fram. Rätt använd kan den kvalitativa intervjun ge 

kunskap som är direkt användbar i läraryrket (Johansson och Svedner 2006). Efter att 

intervjuerna bearbetats så jag sig reliabiliteten till känna, eftersom jag använde mig av 

intervjuer där jag träffade människorna ansikte mot ansikte så blir reliabiliteten hög. En orsak 

till minskad reliabilitet kan vara att en av intervjuerna inte gick att spela in, där användes 

endast anteckningar. Valet av metod var absolut relevant för dessa frågeställningar, det som 

skulle kunna höja validiteten på detta arbete är att det gjordes fler intervjuer. Det skulle då 

kunna ge en mera rättvis och bredare information kring ämnet. Hela denna studie är begränsad 

på grund av att antalet intervjuade är så få, men tar man det i beaktande så fyller ändå studien 

sitt syfte.  Enligt Johansson och Svedner (2006) så är det primära syftet med examensarbetet 

att fördjupa den egna kunskapen i läraryrket, vilket jag anser att detta arbete har gjort.  

 

   

4.1 Vidare forskning 

En fördjupad studie där man jämför förskolor med lättare resp. svårare tillgång till 

naturupplevelser, (förskolor i innerstad och förskolor i landsorten) skulle kunna kasta 

ytterligare ljus över de frågeställningar jag tagit upp. Även en vetenskapligt baserad, 

jämförande studie i olika förhållningssätt till utomhuspedagogik, utgående från personalens 

ålder och grad av utbildning skulle vara relevant i detta sammanhang. 
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BILAGOR 
 

 

 

Bilaga 1 

Intervjufrågor 

 

 Anser du att utomhuspedagogik är en viktig del i förskolans vardag? 

 Utveckla varför?  

 

 Hur kan skog och mark användas som pedagogisk miljö? 

 

 Vad har du för egna erfarenheter kring att arbeta med barn med naturen som 

pedagogisk miljö? 

 

 Hur kan man där påverka lärandemiljön? 

 

 Ser du några nackdelar med att arbeta med naturen som pedagogisk miljö?  

 

 Hur anser du att barnen påverkas av den verksamheten? 

 

 Upplever du att det finns någon motsättning mellan inne- och ute pedagogik? 

 

 Upplever du att övrig personal delar din uppfattning? 

 

Hur viktig anser du att utepedagogiken är för att nå upp till de mål om hållbar utveckling i 

Lpfö 98? 


