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Sammanfattning 

 

Utomhuspedagogik är ett brett ämnesområde och många människor tänker på frilufsliv 

och natur när de hör begreppet, men det innefattar även kultur, språk samt historia. 

Den utomhuspedagogiska verksamheten är ett arbetssätt som ger barnen möjlighet att 

lära in med hela sin kropp. Studien har gjorts genom intervjuer med fem förskollärare. 

Syftet med vårt examensarbete var att undersöka hur pedagoger resonerar om begreppet 

utomhuspedagogik. Frågor som varit till grund för vår studie är, hur används 

utomhuspedagogiken i vardagen? Kan utomhuspedagogiken användas som medel för 

lärande? Hur används närmiljön runt förskolorna? I vårt resultat kunde vi se att alla 

informanter som deltog i studien är eniga om att: ”Allt man kan göra inne går även att 

göra ute”. De var också överens om att de största hindren med utomhuspedagogik är 

kylan och personalstyrkan, finns det inte tillräckligt med personal på avdelningen blir 

det svårare för dem att ta sig ut i närmiljön. Om det är för kallt är det svårt att vistas ute 

länge eftersom barnen lättare blir kalla och blöta. Möjligheterna med 

utomhuspedagogiken enligt förskollärarna var många, ett exempel var att barnen får en 

friare lekmiljö och det sociala samspelet mellan barnen blir bättre. 
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Inledning 

Människan har alltid levt ett mycket aktivt och fysiskt liv. Dagens barn och ungdomar 

kan överleva utan att röra sig en meter. Men vad kan detta få för konsekvenser? 

Kroppen klarar inte av ett stillasittande liv, den är byggd för att användas. Fysisk 

aktivitet kan bidra till att barn utvecklar en hälsosam kropp. Det är därför viktigt att ha 

detta i minnet i arbetet med barn, och ge dem möjligheter till fysiska aktiviteter dagligen 

i passande miljöer inne och ute. Enligt Løkken, Haugen och Röthle (2006) finns en 

mängd möjligheter till detta i den natur som finns runtomkring oss. Vi vill undersöka 

hur utomhuspedagogiken används i förskolan.  

Vår tolkning av Dahlgrens och Szczepanskis (2004) definition av begreppet 

utomhuspedagogik är att många människor tror att utomhuspedagogik bara handlar om 

frilufsliv och natur. Författarna menar att det finns ingenting inne vi inte kan göra ute, 

men att det är viktigt att pedagogerna planerar vad, när, var och hur det ska genomföras. 

Det handlar inte bara om att flytta ut alla inomhusaktiviteter. Vi anser att Dahlgrens och 

Szczepanskis (2004) begreppsförklaring är tydlig om vad utomhuspedagogik innebär. 

Enligt oss är utomhuspedagogik ett arbetssätt, där teori och praktik knyts samman 

genom att ha en  pedaogisk tanke bakom de aktiviteter som görs. Utomhuspedagogik är 

en miljö där pedagogen kan hjälpa barnen att upptäcka och ge dem fritt utrymme, leken 

och lärandet hör ihop med varandra.  

Många förskolor har naturlig närmiljö runt hörnet men enligt Brügge, Glantz och 

Sandell (2011) används den sällan, och frågan är varför är det så? Våra erfarenheter från 

vikarieperioder på olika förskolor, visar att gården ofta används till den fria leken, samt 

att de planerade pedagogiska aktiviteterna vanligen sker i skogen. Enligt läroplanen för 

förskolan Lpfö98, rev. (2010) bör förskolan stimulera utveckling och lärande genom att 

utmana barnens tankar och idéer, med hjälp av en öppen och innehållsrik miljö som 

bjuder till lek och kreativitet. Läroplanen (Lpfö98) tar även upp att förskolan bör ge 

barnen möjlighet att utveckla en förståelse av sin omvärld samt av sig själva. Hur 

uppnås dessa mål utomhus på förskolorna? 
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Vår ambition med detta examensarbete är att genom en intervjustudie belysa hur 

pedagoger arbetar med utomhuspedagogik i förskolan. Men även öka intresset för 

utomhuspedagogik hos oss själva och andra. 

Teoretiskt perspektiv 

I detta avsnitt kommer Vygotskijs teori att beskrivas närmare eftersom denna har varit 

till grund för studiens resultatanalys och diskussion. Vygotskijs teori är bred och 

inbegriper många olika perspektiv på barns utveckling, därför tas bara några av de bitar 

som riktar in sig på barns lärande upp.  

 

Enligt Strandberg (2006) har Vygotskij namngett sin teori till kultur-historisk psykologi 

eftersom utveckling och lärande inte sker i olika stadier utan utvecklingszoner, där barn 

provar och övar sig fram. En av grundstenarna i Vygotskijs teori som Strandberg lyfter 

fram är att människan och kulturen är dialektiskt förknippade med varandra. Med detta 

menar han att kulturen och människan har en ömsesidig relation som ständigt förändras, 

människan skapar kultur samtidigt som denne tar till sig kultur. Smidt (2011) förklarar 

Vygotskijs kulturella begrepp på följande sätt att det inkluderar sociala relationer, 

erfarenheter och de kulturella redskap som människan använder sig av. De sociala 

erfarenheterna kan vara det sätt som andra människor formar ett beteende, berömmer, 

imiterar. Hur och var människor bor i kollektiv, familjer och så vidare. Kulturella 

redskap innefattar tecken, symboler eller företeelser som folk inom olika grupperingar 

tillsammans har utvecklat under en lång tid. Hur människor tänker och reflekterar över 

sina värderingar, principer, idéer samt vanor.  

En annan grundtanke i Vygotskijs teori som Strandberg (2006) tar upp är att barnet är 

aktivt och kreativt i sin miljö. Barnet själv ger miljön sin mening och använder sig av de 

delar som kan bidra till dess egen utveckling. Med detta menar Strandberg att barnets 

relation till sin miljö förändras beroende på vilken aktivitet barnet utför i miljön. Ett 

barn som tidigare krupit i ett rum får ett annat förhållande till detta då denne börjar gå. 

Rummen förmedlar lärdomar föreställningar samt kunskaper som inverkar på barnens 

lärande. Relationerna till människor bli annorlunda när barnet ställer sig upp, ett stående 
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och gående barn kan utföra andra saker än det krypande barnet. Vi människor kan enligt 

Vygotskijs teori som Strandberg beskriver den inte skiljas från kulturen, vilka vi är 

påverkas av vart i världen vi befinner oss. Grunden för människors utveckling är enligt 

Vygotskijs teori social kompetens, vilket innefattar alla former av samspel (Strandberg, 

2006).  

Von tetzchner (2005) förklarar detta på ett annat sätt, han menar att barn behöver hjälp 

av vuxna som kan förmedla de nödvändiga mentala redskapen och kunskaperna samt 

visa hur dessa kan användas. Von tetzchner lyfter fram Vygotskijs intresse för 

skillnaden mellan vad barn klarar av att lära sig själva och vad som kräver en vuxens 

hjälp, detta kallar han för ” den proximala utvecklingszonen”. När barn lär sig något på 

egen hand är de i den faktiska utvecklingsnivån, om barnet blir stimulerat av en vuxen 

eller ett mer kompetent barn är de i sin potentiella nivå. Den ”proximala 

utvecklingszonen” är enligt Vygotskij den kunskap som barnet klarar av att behärska 

tillsammans med andra, en vuxen eller ett mer kompetent barn. Han menar att barnet 

alltid klarar mer om de får hjälp, än vad det kan ensamt. Ett barn som klarar mer än det 

andra när de får lika mycket hjälp, har möjligheter att lära sig mer inom det området. 

Vygotskij förklarar barns utveckling utifrån fyra faser; Den primitiva, den naiva, de 

yttre tecknens och internaliseringsfasen. 

Sammanfattningsvis ansåg Vygotskij att det är omgivningen, de vuxna och det 

kulturella arvet som formar barnet inte barnet självt. Han framhåller att det är kulturens 

redskap som underlättar tankearbetet, dessa redskap menar han är språket, det egna 

tänkandet, reflektion och möjligheten att kunna förmedla sin kunskap. 
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Bakgrund 

I detta avsnitt kommer vi att ta upp utomhuspedagogikens historia, vad är 

utomhuspedagogik, ett urval av tidigare forskning, utformningen av förskolegården 

samt lekens och motorikens betydelse. 

 

Utomhuspedagogikens historia 

Brügge, Glantz och Sandell (2011) skriver att utomhuspedagogikens rötter har sin grund 

från Arisoteles (384-322 f.kr) tid, som ansåg att kunskapen blir konkret för oss individer 

då vi får uppleva olika saker genom våra sinnen. En annan grundgestalt som tas upp är 

Johan Amos Comenius (1592-1670). Han menade att inlärningen skulle ske i en verklig 

omgivning och att barn skulle ges möjlighet att få använda alla sina sinnen, för att 

stärka det som de lärt sig. Även Rousseau poängterade hur viktigt det var för barnen att 

möta verkligheten. Han skriver om bland annat i boken Emile om uppfostran att allt som 

människan lär sig kommer genom sinnena. Rousseau menar att den första filosofiläraren 

är våra kroppsdelar och dessa inte kan ersättas med böcker (Dahlgren och Szczepanski 

(2004). 

Brügge m.fl. skriver hur de anser att skolan idag har mycket att hämta ifrån de tankar 

som bl.a. Ellen Kay och Dewey delade. Den amerikanske filosofen John Dewey (1859-

1952) förespråkade den pragmatiska (progressiva) pedagogiken som går ut på att den 

praktiska kunskapen är lika mycket värd som den teoretiska. Progressiva pedagogiken 

innefattar en rad olika pedagogiska idéer och metoder, från början handlade det om att 

utöka läroplanen. Skolan var tvungen att anpassa sin undervisning efter elevernas behov 

och utbilda hela barnet och inte bara hjärnan. Eleverna skulle stå i centrum för 

undervisningen eftersom deras utvecklingsmässiga mognad och intressen styrde den. 

Det krävde att eleverna var fysiskt aktiva och engagerade, samt att lärarna slutade 

använda sig av metoder där elever var tvungna att lära sig saker utantill (Mintz 2012). 
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Det var under denna tid som John Dewey myntade uttrycket ”learning by doing” 

Brügge, Glantz och Sandell (2011) beskriver hans begrepp som att det är under olika 

aktiviteter som vi är oss själva, och kan reflektera över hur och varför vi agerar som vi 

gör. Enligt denna metod är läraren där som stöd och hjälper till när det behövs. Dewey 

menar alltså att det är genom handling och upplevelser samt reflektion som lärdom och 

erfarenheter skapas. 

 

Vad är utomhuspedagogik 

Nationalencyklopedin (Ne.se, 2013) förklarar begreppet utomhuspedagogik som att 

platsen har betydelse för lärandet. Studien har inte grundats på denna 

begreppsförklaring. Undersökningen har utgått från Dalgrens och Szczepanskis, (2004) 

förklaring som tidigare nämns i inledningen samt Brügge, Glantz och Sandell (2011) 

tolkning av begreppet utomhuspedagogik. 

Brügge m.fl. menar att utomhuspedagogik är ett arbetssätt, där barnen kan förstå med 

hela sin kropp genom direkta upplevelser och reflektioner. Genom dessa upplevelser 

och reflektioner kan barns förståelse och motivation till sin omvärld öka. Författarna 

menar att utomhuspedagogik ska vara ett hjälpmedel till den vanliga pedagogiken. En 

aspekt som de belyser är att det finns barn som inte är vana att vistas i utemiljö, och att 

man som förskollärare måste vara medveten om detta.  

Några möjligheter med utomhuspedagogiken som Brügge m.fl. skriver om är att den 

skapar andra samarbetskrav än vad som kan uppnås inomhus. Exempelvis ökar 

diskussionerna och reflektionerna mellan barnen eftersom de måste dela på det naturliga 

material som finns tillgängligt. Barnens sociala kompetens ökar samt att miljön bidrar 

till upplevelser med alla sinnen. Det i sin tur leder till ökat lärande eftersom flera 

perspektiv och infallsvinklar lyfts fram. Förutsättningen för att den pedagogiska 

verksamheten ska bli så hållbar som möjligt, krävs det att den anpassas efter säsongen 

säger Lundegård, Wickman och Wohlin (2004). Författarna poängterar även att barn 

blir mindre intresserade av att lära sig om myror på vintern, eftersom de inte kan gå ut i 

skogen och studera dem. 
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Molander (2007) lyfter fram att om barn tidigt får positiva upplevelser av naturen, finns 

det stor chans att de som vuxna återkommer för ro och styrka. En liknande aspekt som 

Dahlgren och Szczepanski (2004) tar upp är att i förskolor där de vistas mycket ute i den 

fysiska miljön får barnen ett aktivt liv. Författarna menar att det bidrar till en högre 

livskvalitet när barnen blivit äldre. Dahlgren m.fl. menar att det ställs högre krav på 

förskolläraren att undervisa utomhus. Det innebär att pedagogen måste planera och 

organisera i större utsträckning än vad som behövs inne. 

 

Ett urval av tidigare forskning 

Urvalet av tidigare forskning till denna studie har grundats på vilka fördelar respektive 

nackdelar med utomhuspedagogik. Enligt Dahlgren och Szczepanski (2004) är det i 

naturen vi kan finna inspiration, kunskap och känsla. De anser att man i naturen får 

fysisk träning i den svårframkomliga miljön, där både balanssinne och 

koordinationsförmåga tränas.  

Grahn (1997) gjorde en undersökning på två olika förskolor. Han jämförde 

utomhusvistelsen i en ”ur- och skur förskola” som har nära till skogen, mot en 

traditionell förskola i innerstan, där barnen inte hade lika nära till naturen. Det resultat 

han kom fram till var att barnen som gick på ur och skur förskola inte hade lika mycket 

sjukfrånvaro, som de på den traditionella förskolan. Studien visade också att fantasin 

hos ur och skur barnen stimulerades bättre än hos de andra. I ur och skur förskolan lekte 

barnen bättre i grupp och generellt lekte de även fler lekar, samt var mer uthålliga i sina 

lekar. I naturen kan barnen leka utan att de blir störda, vilket ger de möjlighet att leka en 

längre tid än om utrymmet inte fanns.  

Hartig, (2002) skriver i sin undersökning att blodtrycket sjunker när människor vistas 

ute i naturen. Resultatet fick han fram genom att han först bad försökspersonerna ta en 

40 minuters promenad i ett naturreservat, detta visade att blodtrycket sjönk. Hartig bad 

sedan samma försökspersoner ta en lika lång promenad inne i storstan, här visade 

resultatet ingen skillnad. Han menar att det är självklart att försökspersonerna mådde 
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bättre i en miljö som gav dem positiva känslor. Hartig ansåg att det är i naturen som vi 

främjar vår hälsa. 

I en undersökning som Pramling-Samuelsson och Sheridan (2001) gjorde studerade de 

barns delaktighet och inflytande. Studien gick ut på att de intervjuade förskolebarn i 

femårsåldern. Författarna frågade barnen hur de ser på sina möjligheter till att få 

bestämma. Resultatet visade att barnen vid femårsålder visste vad det innebar att få 

bestämma, och att de lär sig det genom den gemensamma leken. Enligt studiens 

deltagare innebar det att få bestämma även att ha och ta makt. Det sker en form av 

samlärande i leken genom turtagning och diskussioner. Det är oftast i leken med andra 

barn som de lär sig vad det innebär att vara delaktig. Resultatet visade också att 

pedagogerna och barnen hade olika syn på vad det innebar att få bestämma. Barnen 

menar att det är de vuxna som bestämmer på förskolan, medan pedagogerna anser att de 

samspelar och diskuterar tillsammans med barnen. Författarna framhäver detta kan bero 

på att barnen inte får förklarat vad inflytande innebär.  

En aspekt som Grahn (1988) har studerat är samspelet mellan den fysiska miljön och 

människan. Hans studie visade att 25 procent från förskolan upp till sex-

årsverksamhetens pedagoger inte klarade av att hålla i utomhuspedagogiska aktiviteter. 

Den största orsaken var att området inte lämpade sig för de utomhuspedagogiska 

aktiviteterna. En annan uppfattning som Nordin-Hultman (2004) tar upp i sin 

avhandling är att pedagogerna på förskolan ofta känner sig stressade. De obligatoriska 

rutinerna, som blöjbyten, sömn och mat tar över mycket av planerade aktiviteterna. Hon 

anser att det tillbringas allt för lite tid utomhus på förskolan och att de yngre barnen 

oftast bara väntar på nästa rutin ska genomföras, som exempelvis frukost, fruktstund, 

samling, lunch och mellanmål. Dessa studier kan kopplas till utomhuspedagogik genom 

att de tar upp naturens inverkan på människans hälsa. Barn får bättre fantasi, leker mer 

harmoniskt i grupp samt leker fler lekar om de får möjlighet att vara ute. 

Utformningen av förskolegården 

Grahn, Mårtensson, Lindblad, Nilsson och Ekman (1997) framhåller att det inte är något 

tvivel om att fysisk aktivitet och rörelse är friskfaktorer. De barn som har tillgång till 

gröna omväxlande utemiljöer håller sig friskare samt leker mer varierat. Grahn m.fl. 
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skriver också om att stora naturpräglade förskolgårdar inte bara bidrar till en högre 

lekkvalité, utan det visade sig också att pedagoger och barn ville tillbringa mer tid ute. 

De skriver också att yngre barn gillar att vara i rumsbildande gröna miljöer där får de 

möjlighet att skapa sin egen värld. Grahn m.fl. menar att de rumsbildande miljöerna ger 

möjlighet till skapande, reflektion och vila. Författarna tar upp att förskolegårdarna bör 

ses över, eftersom de inte är speciellt lockande för barn att vilja leka där. Det är viktigt 

att skapa en inbjudande miljö eftersom det är där förskolebarnen tillbringar sin vardag. 

För ca tio år sedan hade förskolan mer tid att åka på olika utflykter, vilket förskolan 

idag inte har. De menar också att det är viktigt att förskolläraren har goda kunskaper, 

när det kommer till hur en gynnsam utemiljö bör vara utformad. Förskolläraren bör 

också ha en förståelse för hur viktig utegården är för barns utveckling, lek och lärande. I 

läroplan för förskolan Lpfö98, rev. (2010) står det att verksamheten ska erbjuda barnen 

en miljö där de får tillfällen att utvecklas genom leken, men också att de ska ha 

möjlighet till att utforska omgivningen.  

Även Dahlgren & Szczpanski (2004) påpekar att det är viktigt att skapa pedagogiska 

rum även ute. I dagens samhälle skapas ofta miljöer som saknar stora gröna ytor för 

lärande och lek. Författarna beskriver dagens barn och ungdomars rörelsemönster som 

en triangel, där de bara går till skolan, centrum och hemmet. De anser också att 

förskolan/skolan måste hjälpa till att bryta denna triangel. Vidare menar Mårtensson och 

Kylin (2005) att vuxna bör ge barn en trygg utemiljö för att öka deras inspiration till 

både lek och rörelse. De tänker att miljön ska vara spännande och intressant för att 

samspel ska kunna utföras på olika platser.  
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Lekens och motorikens betydelse  

Vygotskij (1995)  kallar den kreativa förmågan hos oss människor för fantasi. Han 

menar att det är genom fantasin som barn tolkar sina erfarenheter och känslor. Ju rikare 

verklighet desto mer möjligheter till fantasi finns det. Han anser även att leken uppfyller 

ett antal funktioner som är väsentliga för barns utveckling av förmågor och 

färdigheter.  Genom att de via leken rör sig på olika sätt, så orienterar de sig i sin 

omgivning och förfärdigar förmågan att förflytta sig. I imitationslekar utvecklar barnen 

funktioner där de lär sig relationer. Konstruktions och bygglekar bidrar till att barnen 

utvecklar en precision i och säkerhet i sina rörelser. Han anser också att barnen 

utvecklar sin sociala kompetens genom ”villkorade” rollekar, lekar med fasta 

existerande relationer och sociala roller exempelvis doktor och patient. I dessa lekar 

krävs att flera olika kunskaper samordnas i flexibla förhållningssätt. Genom leken 

berättar barnet historier och enligt Vygotskij så hänger berättandet och leken nära ihop.  

Vidare menar Steinsholt (1998) att barnen inte leker för att lära sig något, utan de leker 

för att leka. De tänker inte på hur någonting ska sluta, de är att leka doktor eller bygga 

en koja som är det viktiga. Enligt författaren är det leken som bestämmer hur kojan ska 

se ut. Den lek som barnen leker under tiden de bygger kan även den ge motivation till 

andra lekar som kan stoppa kojbyggandet. Barnen kan utan problem fortsätta med 

kojbygget senare om de känner för det. Det finns inget som säger att det måste byggas 

klart här och nu. Något som Pramling-Samuelsson (2003) redogör är att på samma sätt 

som barn lär sig att lära, lär de sig att leka. Hon menar att lärandet och leken tar form 

beroende på hur barnets kultur och värden ser ut. Det är därför barn delvis leker olika 

lekar, men det finns många lekar som ser ut på samma sätt. Det är stora kulturella 

skillnader, och de beror på enligt Pramling-Samuelsson att vi är människor, mycket ser 

lika ut fast vi lever i olika kulturer exempelvis familjelivet.  

Glover (1999) menar att det är i leken barnen själva kontrollera vad de redan vet och 

vad som händer. Lek handlar om att som barn upptäcka den fysiska världen, som sedan 

skiftar om till rollek. De använder sig utav olika material, språket och kroppen för att 

skapa sina egna erfarenheter, genom att göra just det blir barnens värld meningsfull. 

Glover skriver också om hur leken och vännerna hjälper barnet att utveckla och öva på 
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det som de redan vet, självkontroll, turas om och arbeta i grupp. Författaren tar även 

upp att leken kan vara en metod för både inlärningen och den sociala utvecklingen. 

Leken ger barnet många möjligheter att röra på kroppen som tränar barnets grov- och 

finmotorik. 

Løkken, Haugen och Röthle (2006) skriver att den motoriska färdigheten har en stor 

betydelse för barnsutveckling.  Motoriken utvecklas väldigt snabbt när barnet är mellan 

ett till två år. Från att gå väldigt ostadigt till att kunna hoppa och springa. Løkken m.fl. 

skriver att om barn ska kunna få möjlighet till rörelseerfarenheter, bör de vistas i en 

miljö där de utmanas till rörelse. Naturen är en sådan plats, här finns det oändligt med 

utmaningar för barnen exempelvis ojämna ytor, hårda/mjuka material. 

Enligt Haug (1994) hjälper leken barnet att utveckla sin handlingskompetens både 

psykiskt och motoriskt. Något som Langlo-Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2002) 

beskriver att barns motoriska utveckling är lätt att se när de klarar av olika färdigheter 

som att krypa, gå och springa. Langlo-Jagtøien m.fl. menar att bakom dessa färdigheter 

ligger olika skeenden, som är slutna till mognad/tillväxt i interaktion med den yttre 

miljöstimulansen. Enligt lärarförbundet (2005) får barnen en naturlig träning av 

motoriken när de vistas i skogen. När barnen utvecklar sin motorik, ökas också deras 

inlärningsförmåga.  
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Sammanfattning av bakgrunden 

Utomhuspedagogik har sin grund från Aristoteles (384-322 f.kr) tid, som ansåg att 

kunskapen blir konkret för oss människor då vi får uppleva olika saker genom våra 

sinnen.  

Litteraturen tar upp att dagens skola har mycket att hämta ifrån de tankar som Ellen Kay 

och Dewey delade. Dewey förespråkade den pragmatiska (progressiva) pedagogiken, 

som går ut på att den praktiska kunskapen är lika mycket värd som den teoretiska. Han 

myntande uttrycket ”learning by doing” vilket innebär att läraren finns som stöd och 

hjälper till när det behövs. 

Enligt litteraturen är utomhuspedagogik ett arbetssätt, där barnen kan förstå med hela 

sin kropp. Utomhuspedagogik ska vara ett hjälpmedel till den vanliga pedagogiken. 

Några möjligheter med utomhuspedagogik som författarna lyfter fram är att den skapar 

andra samarbetskrav än vad som kan uppnås inomhus. Barn som får positiva 

upplevelser av att vistas i skogen, återkommer senare till naturen för att finna ro och 

styrka. 

Författarna poängterar att barn som har tillgång till stora gröna ute miljöer håller sig 

friskare samt får en högre lekkvalité. Det är viktigt att skapa en inbjudande utemiljö 

eftersom det är där barnen tillbringar sin vardag. Dagens barn/ungdomars 

rörelsemönster beskrivs i litteraturen som en triangel, där de bara går till skola, centrum 

och hemmet. Förskolan och skolan måste hjälpa till att bryta denna triangel. För att öka 

barns inspiration till lek och rörelse. 

Litteraturen redogör att leken har en stor betydelse för lärandet, det sociala samspelet 

samt utvecklingen, den uppfyller ett antal funktioner som är väsentliga för barns 

utveckling av förmågor och färdigheter. Syftet med leken är att reflektera och tolka det 

samhälle och kultur som barnet lever i. Leken ger barnet tillfällen att i sin egen takt 

prova göra saker om och om igen, tills det att de behärskar situationen.  

Enligt läroplanen ska verksamheten främja utveckling och lärandet via leken. Genom ett 

lustfyllt lärande stimulera fantasi, inlevelse, symboliktänkande, kommunikation, samt 

förmågan att arbeta och lösa problem. I läroplanen poängteras att barnen ska få uppleva 
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glädje genom rörelse samt att rörelse är en utgångspunkt för lärandet och leken. 

Tidigare studier om utomhuspedagogik visar att barn som vistas mycket ute leker bättre 

i grupp, leker fler lekar samt har mindre sjukfrånvaro.  
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Syfte 

Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur pedagoger resonerar och uttrycker 

sig om begreppet utomhuspedagogik.  

 Frågor som ligger till grund för denna studie är: 

 Hur utomhuspedagogik används i vardagen? 

 Kan utomhuspedagogik användas som medel för lärande?  

 Hur närmiljön används? 

 

 Metod 

I detta avsnitt följer en beskrivning av hur litteratursökningen genomförts, vilken metod 

som använts i studien, hur urvalet av informanter och förskolor skett. Genomförandet av 

undersökningen och bearbetningen av intervjumaterialet samt den forsknings etik som 

vi tagit hänsyn till i detta examensarbete.  

Till detta arbete har vi använt oss av Högskolan i Gävles hemsida (hig.se) där vi sökt i 

databaserna ERIC (EBSCOhost) och Libris. Urval av sökord vi använt är: barn, 

förskolan, lärande, kindergarten, outdoor education, progresive education och 

utomhuspedagogik. Adlibris hemsida (adlibris.se) har används för att kolla vilka böcker 

om utomhuspedagogik som fanns att köpa. 

 

Val av metod 

Vi valde att använda intervjuer som undersökningsmetod, av den anledningen att 

studiens syfte var att undersöka hur förskollärare tänker och resonerar om begreppet 

utomhuspedagogik, hur den används i vardagen, hur närmiljön används samt om 

utomhuspedagogik kan användas som medel för lärande. Patel och Davidson (2011) 

poängterar att intervjuer är en metod som används då syftet är att urskilja egenskaper 

hos något/någon. Vi valde denna undersökningsmetod eftersom intervjuer bygger på 

http://webproxy.student.hig.se:2048/login?url=http://search.epnet.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=eric
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samtal här kan man med hjälp av följdfrågor fördjupa svaren och få ett bredare 

studiematerial.  

Enligt Patel och Davidson kan den som undersöker använda sig av olika 

tillvägagångssätt i intervjuerna. Forskaren kan välja att ställa frågor i en viss ordning, 

vilket författarna kallar för hög grad av strukturering. Den som undersöker/forskar kan 

även välja en låg grad utan strukturering. I dessa intervjuer är frågorna mer öppna, och 

anpassade till intervjusituationen. I denna studie valde vi att använda en låg utformad 

intervjumetod, vilket innebar att vi ställde fem frågor som kan ge breda svar till alla 

som deltog i studien, som sedan följdes av situationsanpassade frågor. 

 

Urval 

I denna studie har högskoleutbildade förskollärare intervjuats. Varför vi valde 

högskolenivåutbildade förskollärare beror på att vi ville att informanter skulle ha en 

likartad kunskapsgrund. Valet av förskollärare och förskolor gjordes utifrån deras 

geografiska lägen samt efter tidigare kännedom och kontakter. Den första förskolan 

ligger precis bredvid en stor skog, den andra ligger i ett skogsnära villaområde och den 

sista ligger i ett villaområde som har relativt nära till skogsnära miljö. Anledningen till 

att bara fem förskollärare deltog i studien var att studiematerialet annars blivit för stor 

för den disponibla tiden. Skälet till att det intervjuades två förskollärare på varje 

förskola samt en förskollärare på en förskola var att variationen i svaren antogs bli 

större. 

 

Genomförande 

Den första kontakten med informanterna skedde genom att vi åkte till olika förskolor. 

Vi frågade om de ville delta i en intervjustudie om hur de använder sig av 

utomhuspedagogik i vardagen. Anledningen till att vi inte ringde var för att det ofta kan 

vara svårt att få tag på personal via telefonen, samt för att få en personlig kontakt redan 

från start. Genom att ta personlig kontakt anser vi att pedagogerna får ett ansikte på oss 

och vi på dem, vilket gör att både vi och dem får en helhetsbild utav vem som ska 
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intervjuas respektive intervjuas av. Under dessa besök kom vi överens om tid, dag och 

plats.  

I första intervjun deltog två förskollärare från två avdelningar, där de intervjuades 

separat. Den andra intervjun utfördes med en förskollärare. Sista intervjun genomfördes 

med två förskollärare från olika avdelningar, men de intervjuades samtidigt. Inför denna 

parintervju fick informanterna frågorna i förväg eftersom de frågade efter dem. Valet av 

förskollärare gjordes efter tillgänglighet samt förskollärarutbildning. Samtliga intervjuer 

tog ca 20-30 minuter och gjordes i enskilda rum på förskolorna. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon, för att materialet sedan skulle gå att 

transkribera. Transkriberingen skedde någon dag efter intervjun genomförts. Vi 

lyssnade på ljudfilen från mobilen med hörlurar, och skrev sedan ner vad som sagts ord 

för ord, även kortare ord och ofullständiga meningar.  

 

Bearbetning av intervjumaterialet  

Vi började analysprocessen med att gå igenom transkriptionerna av intervjuerna. 

Transkriptionerna sorterades sen upp i olika kategorier som markerades med varsin färg.   

När vi kategoriserade förskollärarnas svar utgick vi ifrån våra frågor (se bilaga 1) om 

hur barns lärande sker och hur utomhuspedagogik används som inlärningsmetod. Vi har 

även använt oss av Vygotskijs teori om de sociala relationer och erfarenheter som 

människan använder sig av, samt hans tankar om ”rummets” betydelse för barns 

utveckling och lärande. 

Enligt Starrin och Svensson (1994) är den första fasen när insamlad data gås igenom, 

här kommer det väsentliga fram och arbetet får ett översiktligt helhetsintryck. För att få 

en överblick över vad pedagogerna sagt, transkriberades deras svar vilket underlättade 

när vi skulle jämföra svaren. Vi såg att förskollärarna hade liknande svar på våra frågor. 

Vi upptäckte detta när vi började markera svaren. Den andra fasen beskriver Starrin och 

Svensson (1994) som att det är här olikheter och likheter i påståendena 

uppmärksammas. Det som underlättade vårt analysarbete när svaren skulle jämföras var 
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att vi hade transkriberingarna utskrivna på papper. Det gjorde det tydligare för oss att 

kunna se olikheter och likheter i pedagogernas svar. Efter att dessa två faser passerats 

som författarna tar upp, kom vi in i fas tre där vi delade upp svaren i kategorier efter hur 

de passade ihop med vårt syfte. Under arbetets gång ändrades kategorierna ett flertal 

gånger. Den fjärde och sista fasen är enligt författarna när de underliggande 

kategorisystemen har fastställts.  Kategorisystemen delades in i huvudkategorier med 

underliggande underrubriker dessa är: förskollärarnas resonemang om begreppet 

utomhuspedagogik, arbetssätt, hur närmiljön används. Underrubrikerna som vi utgått 

från är möjligheter och hinder med utomhuspedagogik, förskollärarens roll att vara 

engagerad, lyhörd och medupptäckare, barns lärande i utomhuspedagogik. Vi 

omformade sedan texten genom att få ett sammanhang och en struktur på arbetet. 

 

Forskningsetik 

Inför våra intervjuer har vi sett till att redogöra vetenskapsrådets individskyddskrav 

(www.vr.se) dessa är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Vi har uppfyllt informationskravet genom att informera 

undersökningsdeltagarna om studiens syfte. Informanterna har även informerats om att 

deras deltagande är frivilligt samt att de kan avbryta sitt deltagande och intervjuer när de 

vill. Informanterna har själva kunnat bestämma över sin medverkan i undersökningen, 

hur länge och på vilka villkor de skall delta. De har haft möjlighet att avbryta sin 

medverkan utan att detta medför negativa följder för dem, genom att ta hänsyn till detta 

har vi uppfyllt samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet har uppnåtts genom att all fakta 

har hanterats så att förskollärare och förskolor inte kan identifierats. Studiedeltagarna 

har underrättats om att allt som sägs i intervjuerna enbart används till vårt 

examensarbete. Inspelningarna kommer att raderas efter färdigställandet av studien, på 

så vis har vi informerat om nyttjandekravet. 
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Resultat 

I detta avsnitt kommer resultatet från de analyserade intervjuerna att presenteras utifrån 

de kategorier som analysen delades upp i. Föregående sida tar upp de huvudkategorier 

samt underrubriker som kommer att diskuteras.  

Begreppet utomhuspedagogik 

Förskollärarna hade liknande tankar om begreppet utomhuspedagogik, deras 

gemensamma tanke var att det som går att göra inne går att göra ute. Enligt förskollärare 

1 är utomhuspedagogik det mesta som de gör inne, går även att göra ute. Personen i 

fråga anser att man måste anpassa verksamheten efter barnens ålder. 

Allt man kan göra inomhus tycker jag att man kan flytta ut och göras ute. Till det 

mesta möjliga, och det ska fungera om man tänker efter och gör det lite praktiskt. 

Man måste tänka efter varför man gör saker och ting också, inte bara att man gör 

det utan varför gör jag det här, är det bra för barnen (Förskollärare 2). 

Förskollärare 3 Ansåg också att allt man gör inne kan i princip göra utomhus, och att det 

är viktigt att ha en pedagogisk verksamhet även ute. Enligt förskollärare 4 är 

verksamheten ute utomhuspedagogik, men att det finns både planerade och spontana 

aktiviteter. Många av deras planerade pedagogiska aktiviteter sker i närmiljön. 

 

Möjligheter med utomhuspedagogik 

Några möjligheter med utomhuspedagogiken som förskollärarna nämner är att 

lekmiljön blir friare och barnen blir mer harmoniska.  

Något som förskollärare 2 poängterar när det kommer till utomhuspedagogiken, är att 

det är viktigt att få vara ute på ett lärande sätt. Pedagogen framhäver att det är viktigt att 

ha ett pedagogiskt tänk även ute, det går att använda naturen i alla läroprocesser. 

Pedagogen anser också att barnen får en friare lekmiljö av att få vara ute. Barnen blir 

mer harmoniska och det blir inte lika aggressiv kroppskontakt mellan dem, när de får 

möjlighet att vara ute. Personen ifråga nämner också att barnen får utmana sin fantasi 
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eftersom det inte finns mycket bestämt lekmaterial, utan de får hitta på av det material 

som finns tillgängligt i skogen. Förskollärare 3 menar att det finns mycket fysiska saker 

man kan lära sig utomhus. Tillexempel cykla, klättra och göra fart på gungan.  

Vädret ska inte sätta käppar i hjulet, utan då ska man se möjligheterna. Att om 

det är en blåsig dag då har man världens möjligheter att göra experiment, med 

drakar och vind (Förskollärare3).  

 

Hinder med utomhuspedagogik 

Hinder med utomhuspedagogik enligt förskollärarna är tidsbrist, vädret och personal 

brist. 

Förskollärare 1 framhåller att det är svårt att vara ute lika länge med de yngre barnen 

eftersom de lättare fryser trots varma kläder. Långa perioder ute kan göra de yngre 

barnen trötta, för att de bearbetar information hela tiden. Denna pedagog menar också 

att tiden inte alltid räcker till eftersom kommunen ålägger fler och fler uppdrag på 

förskollärarna. Enligt förskollärare 3 och 4 är de båda överens om att personalstyrkan 

spelar en stor roll för utomhuspedagogik, eftersom det kan vara svårt att gå iväg på 

exempelvis utflykter när det fattas personal. 

Vädret ska inte spela någon roll, men är det 25 minus grader så inte är man ute i 

två timmar då (Förskollärare 3). 

Vädrets påverkan är något som alla förskollärare har tagit upp i intervjuerna. De anser 

att kylan är det största hindret speciellt under vintern, det är svårare att vara ute lika 

länge på vintern. 
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Arbetssätt 

Några läroplansmål som förskollärare 1 tar upp som de följer när de arbetar med 

utomhuspedagogiska verksamheter, är att de vill ge barnen kunskap och naturkänsla 

genom att ha många pedagogiska aktiviteter i skogen och ge barnen möjlighet till 

rörelse på ett lustfyllt sätt i närmiljön. 

Detta gör vi genom att vi har en sådan fin gård här.  Vi har skogen 

inne på området också, så grovmotorisk träning får dessa barn varje 

dag (Förskollärare 1). 

Förskolläraren nämner att de ”natursäkra” barnen, speciellt de yngre. Det görs genom 

korta promenader strax utanför förskoleområdet, där pedagogerna håller barnen i 

handen. Färskolläraren 2 arbetar på samma sätt fast med äldre barn, och i ett större 

geografiskt område. Personen i fråga brukar säga till barnen att ”man ska gå med öppna 

sinnen”. De ”natursäkrar” de äldre barnen genom att göra det roligt på väg till skogen, 

exempelvis med rim och ramsor.  

Något som alla de deltagande pedagogerna i studien har gemensamt är att de jobbar i 

mindre barngrupper, speciellt när det kommer till den styrda verksamheten ute. De 

arbetar även med teman efter årstiderna. Några exempel på teman som förskollärarna 

nämner är att på våren sår de frön och plantera blommor. Vintertid arbetar de på olika 

sätt med is och snö exempelvis fyller varierande föremål med vatten samt målar på 

snön. Under hösten gör det många laborationer med vädret.  

 

Engagerad, lyhörd och medupptäckare 

Samtliga förskollärare redogör att det är viktigt att vara engagerad, lyhörd och en 

nyfiken medupptäckare tillsammans med barnen. Förskollärare 1 tar upp en situation 

där barnen hittade en skalbagge, pedagogen menar att man inte ska säga; 

Vilken fin skalbagge, utan å vad kan det här vara för något djur, och 

vart ska vi ta reda på det? (Förskollärare 1). 
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Enligt förskollärare 2 är det upplevelserna tillsammans med barnen som är viktiga. 

Personen i fråga menar att de inte alltid behöver vara mitt upp i barnen, utan finnas där 

som stöd om barnen vill fråga eller ha hjälp med något. Förskollärare 3 säger att det kan 

vara bra att vara med i barnens lek på deras villkor, exempelvis sitta tillsammans i 

sandlådan och lägga in begrepp och iaktta lärsituationen. Något som förskollärare 4 

anser är att pedagoger bör vara lyhörda och erbjuda barnen möjligheter till att utveckla 

en upptäckarglädje, så de själva sedan kan få egna idéer att spåna vidare inom olika 

områden.  

Ett exempel som förskollärare 5 nämner är när de gjorde ett experiment som handlade 

om vad som flyter och vad som sjunker i vatten. Pedagogen frågade barnen vad de 

trodde skulle hända med föremålen. Pedagogens tanke bakom experimentet var att starta 

tankeverksamheten hos barnen, genom att få dem att fundera över skillnader, hur, vad 

och varför någonting flyter respektive sjunker. Personen i fråga menar att detta leder till 

givande diskussioner för barnen.  

Förskollärare 1 berättar om en situation där denne planerat att de i skogen skulle 

undersöka myrstackar, barnen hittar sniglar som de blir mer intresserade. Pedagogen i 

fråga menar att barnen styr mycket när de är i skogen, eller skogen styr barnen.  

Förskollärare 2 tar upp att när de befinner sig i smågrupperna har barnen möjlighet att 

själva bestämma vem de vill sitta bredvid, samt vad de vill göra för aktivitet. Denne 

pedagog anser att det är viktigt att vara lyhörd och kunna se vad som funkar respektive 

inte funkar i gruppen.  

Ute på gården har barnen stort inflytande över vad de vill göra och 

vart de ska vara (Förskollärare 3).  

Något som förskollärare 4 och 5 nämner är att de samlar ihop barngruppen, där de tar 

vara på barnens tankar och idéer om vad de vill göra i skogen. Pedagogerna planerar 

sedan de utomhuspedagogiska verksamheterna efter dem. 
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Barns lärande i utomhuspedagogik 

De intervjuade förskollärarna framhåller att barns lärande sker helatiden, men att det 

kan ske på olika sätt.  

Det är lärande hela tiden, men sen så ska man ju få syn på 

läroprocessen. Det är det som är konsten å se hur det går framåt och 

hur man kan gå vidare (Förskollärare 2). 

Även förskollärare 1 menar att lärandet sker hela tiden, men att det inte är lika synligt 

hos de yngre barnen till en början. De sitter still och observerar vad som händer och 

sker. Ett exempel som denna pedagog tar upp är en liten pojke som inte kunde gå. Efter 

att ha observerat de andra barnen när de tar sig upp och ned för backen, fick denna 

pojke modet till att själv prova ta sig upp för slänten. Det är något som förskollärare 3 

också har erfarenheter av att det är svårt att se yngre barnens lärande till en början. 

Personen i fråga understryker att yngre barns lärande sker stegvis, det kan vara en sådan 

enkel sak som att klara av att ta sig upp för en slänt eller klättra upp på en sten. 

En liten pojke ville upp på stenen och så lyckan sen när han efter 

flera försök lyckades, vilken glädje det var för honom att klara av 

det (Förskollärare 3). 

Något som förskollärare 4 och 5 poängterar är att lärandet inte bara sker från 

pedagogerna utan också från barnen på förskolan. Pedagogerna i fråga menar att barnen 

bearbetar händelser och intryck som sker under dagen i leken.  

Genom samtal lär det sig mycket också, samtal med varandra å. 

Dialogerna är oerhört viktig, den dagliga dialogen med barnen 

(Förskollärare 5). 

En förskolemiljö där det inte finns mycket färdigt material som cyklar och gungbrädor. 

Det kan bidra till socialt samspel genom att diskussioner och dialoger uppstår, om det 

naturliga materialet som finns enligt förskollärare1. Förskollärare 2 framhåller att 

kroppskontakten mellan barnen blir bättre i utemiljön än inne.  
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En viktig faktor som förskollärare 5 beskriver är att leken utgör en viktig del av den 

sociala träningen, barnen kan genom leken i sandlådan träna på en mängd olika sociala 

situationer. Pedagogen påpekar att de yngre barnen lär sig av de äldre genom att de 

måste vänta på sin tur, inte förstöra för de andra och samtala med varandra. 

Förskollärare 5 menar också att det är viktigt att ha en inbjudande lekmiljö ute, som kan 

sporra till olika lekar och idéer. 

 

Hur närmiljön används 

Förskollärare 3 beskriver att de gärna går ut och plockar bär och svamp. Under dessa 

utflykter har de även med sig förstoringsglas för att kunna se på smådjur. När de har 

mer styrda verksamheter i skogen har de med sig ”styrt material” att arbeta med. 

Pedagogen påpekar att det är viktigt att vara lyhörd för att kunna se vad barnen är 

intresserade av. Hur ofta och hur länge de vistas i skogen beror enligt förskollärare 4 

och 5 lite på årstiden. På vintern är det inte lätt att vara i skogen när det är en meter snö. 

De har nära till olika skogsmiljöer med varierande terräng. Pedagogerna 4 och 5 nämner 

att de använder naturens material i olika pedagogiska verksamheter i skogen, många av 

dessa aktiviteter innehåller matematik där de använder sig utav skogen som redskap. 

Gemensamt för alla informanter är att de arbetar mycket med matematik i skogen. 

Genom att använda sig av materialet som finns tillgängligt i naturen, eller ta med eget 

pedagogiskt material ut. För att få in matematiken för de yngre barnen berättar 

förskollärare 1 att de i skogen möter en maskot. Här är pedagogen noga med att 

benämna vart maskoten sitter exempelvis högt, lågt, bakom, under eller på något. 

Förskollärare 1 anser att skogens material går att använda för lärande. Pedagogen i fråga 

påpekar att skogen ger många möjlighet till matematik.  

Förskollärare 1 påpekar att kommunen sanerade deras gård förra hösten, där föremål 

som föräldrar byggt togs bort ur säkerhetssynpunkt. Personen i fråga nämner också att 

de haft ett utekök som barnen lekt med, men som blivit slitet och nermonterat. 

Pedagogen har varit på kommunen och letat ett nytt utekök men det finns inget 

tillgängligt. Enligt förskollärare 3 får de till en viss del utematerial från kommunen men 

att de gör mycket själv ”Vi försöker med små medel att gör det som vi kan för att det 
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ska vara lockande att vara ute.” Förskollärarna 4 och 5 lyfter fram att de använder sig 

utav de material som kommunen bidrar med, samt att de själv försöker utforma gården. 

De poängterar att de är svårt att sätta ut material som inte kan tas in på kvällar och 

helger eftersom det ofta blir vandaliserat. 

Förskollärare 1 och 2 upplyser om att de har fått en utbildning men att de nu skulle 

behöva ha en ny ”inspirationskick”. Enligt förskollärare 3 har de inte på denna förskola 

fått någon speciell utbildning, utan de har fått någon inspirationsdag av en annan 

förskola som är inriktad på utomhuspedagogik. Förskollärare 4 och 5 säger att de har 

fått lite utbildning om utomhuspedagogik genom den mattecirkel några av dem gick, 

men att de själva sedan fått vidarebefordra detta till sina kollegor.  
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Sammanfattning av resultat 

Enligt de intervjuade handlar utomhuspedagogik om att allt man kan göra inne går att 

göra ute. Det är bara en pedagog som nämner att det är viktigt att ha en pedagogisk 

tanke bakom det man gör samt anpassa verksamheten efter barnens ålder. Vi kan se att 

informanterna är överens om att de flesta planerade utomhuspedagogiska 

verksamheterna sker i skogen. Förskollärarna anser att barnen kan använda naturen i 

alla lärprocesser. Alla informanter som deltog i studien anser att vädret inte ska vara 

något negativt, utan en möjlighet till att utföra olika experiment. Ett av de hinder 

pedagogerna tyckte att de stötte på i utomhuspedagogik var, att de yngre barnen inte 

kunde vara ute lika länge som de äldre barnen på grund av kylan. Vi kunde också se att 

förskollärarna var eniga om att personalbristen kan vara ett annat hinder när det kommer 

till utomhuspedagogik. Personalstyrkan kan variera vilket gör det svårt att utföra vissa 

planerade aktiviteter.  

Informanterna använder sig mycket av årstiderna i sitt utomhuspedagogiska arbete. På 

vårkanten sår de frön och plantera blommor. Vintertid gör de olika experiment med is 

och snö. Under hösten gör de många laborationer med vädret. Ett gemensamt arbetsätt 

som vi kan se att samtliga förskollärarna använder sig av, är att de arbetar i mindre 

barngrupper under de styrda pedagogiskaverksamheterna ute. Vi kan se att samtliga 

förskollärare anser att det är viktigt som pedagog att vara engagerad, lyhörd och en 

nyfiken medupptäckare tillsammans med barnen. Ett annat arbetssätt som förskollärarna 

verkar vara eniga om var att de genom olika styrda/spontana aktiviteter med barnen, kan 

starta tankeverksamheten och upptäckarglädjen som leder till givande diskussioner. 

Förskollärarna nämner att det är lika viktigt med samspel mellan pedagoger och barn 

som mellan barnen. För att få ett samspel mellan pedagoger och barn anser 

förskollärarna att det är viktigt att ge barnen inflytande. Ett exempel kan vara att 

pedagogen har planerat att de ska gå ut i skogen och undersöka myror. Barnen hittar 

sniglar och blir mer intresserade av dem. Förskollärarna menar att det är barnen som 

styr när de är i skogen, eller skogen styr barnen. Enligt de flesta av pedagogerna 

utvecklas den sociala kompetensen genom leken, där barnen bearbetar händelser och 

intryck som sker under dagen. Vi tolkar dessa svar som att förskollärarna menar att det 

är genom handling och upplevelser, tillsammans och på egen hand, som reflektion samt 
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lärdom och erfarenheter skapas. Alla informanter påpekar att barnen har mest inflytande 

över den fria leken, här väljer de själv vad de vill leka/göra och med vem.  

När förskollärarna arbetar i smågrupper får barnen komma med förslag på vad de vill 

göra sedan planeras verksamheten efter det.  

Samtliga förskollärare säger att lärandet är något som sker hela tiden. De anser att yngre 

barns lärande kan vara svårt att se till en början, eftersom de sitter och tar in allt som 

sker. Två av förskollärarna framhåller att dialoger och diskussioner mellan barnen blir 

mer naturliga om det inte finns så mycket färdigt lekmaterial. Pedagogerna i fråga anser 

att barnens aggressiva kroppskontakt minskar om de får möjlighet att vara ute. Vi håller 

med förskollärarna om att barnen bråkar mindre ute. Anledningen till detta tror vi kan 

vara att de stora ytorna bidrar till en högre lekkvalité.  

Enligt förskollärarna som deltog i studien är det viktigt att natursäkra barnen, genom att 

man regelbundet vistas i närmiljön. Pedagogerna nämner att de använder naturens olika 

material i de utomhuspedagogiska verksamheterna. De jobbar mycket med matematik 

där de använder sig av skogen som hjälpmedel exempelvis stenar, pinnar och kottar för 

att mäta, räkna och hitta lika. Vi kan se att förskollärarnas tillvägagångssätt skiljer sig 

när de arbetar med matematik ute i skogen, några använder maskotar och andra sig av 

medtaget pedagogiskt material. Vi tolkar svaren som att alla informanter använder sig 

av skogen som ett hjälpmedel i de utomhuspedagogiska aktiviteterna. 

Alla förskollärare som deltog i studien påpekar att de med små medel försöker skapa en 

förskolgård där det är lockande för barnen att vara ute. Kommunen bidrar till en viss del 

med material men om det är något annat som önskas exempelvis växter får pedagogerna 

ordna det på egenhand. Två av förskollärarna poängterar att de är svårt att sätta ut 

material som inte kan tas in på kvällar och helger, eftersom det ofta blir vandaliserat. 
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Diskussion 

 
I detta kapitel kommer en metoddiskussion att föras angående den metod som används i 

studien. Därefter kommer resultatet att diskuteras utifrån studiens syfte och frågor. 

Resultatet kommer att jämföras med litteraturen, med hjälp av våra egna tankar och 

erfarenheter. 

 

Metoddiskussion 

Alla informanter som deltog i studien var utbildade förskollärare med erfarenhet inom 

yrket. Anledningen till att vi valde högskoleutbildade förskollärare, var för att ha en 

likartad kunskapsgrund på de som deltog i studien. En faktor som kunnat påverka 

resultatet annorlunda är om vi valt nyutbildade förskollärare. Nyutbildade förskollärare 

har oftast inte lika lång yrkeskunskap som en erfarenförskollärare.  

Studiens syfte var att från fem förskollärare undersöka hur de resonerar och uttrycker 

sig när det kommer till utomhuspedagogik, hur utomhuspedagogik används i vardagen 

samt hur närmiljön används. Därför valde vi att använda intervjuer som metod, eftersom 

denna passade vår studie. Vi ville ha ett resultat där förskollärarnas tankar och idéer 

kom fram. I intervjuerna ställdes fem öppna frågor till samtliga informanter se bilaga 1. 

De följdes utav situationsanpassade frågor. Frågorna ställdes för att på bästa sätt 

tydliggöra förskollärarnas tankar och idéer.  En faktor som kan ha inverkat på studiens 

resultat är våra bristfälliga kunskaper inom intervjuteknik. Intervjukunskaperna ökade 

under studiens gång, vilket kan påverkat intervjuernas innehåll. Resultatet av 

intervjuerna kan påverkats av våra ökade kunskaper i intervjuteknik. En annan faktor 

som kan påverkat resultatet är utformningen av intervjuerna, som nämnts i 

genomförandet skedde intervjuerna på tre olika sätt. Första intervjun utfördes med två 

förskollärare från samma förskola där de intervjuades separat, den andra gjordes med en 

förskollärare från en förskola, den sista intervjun genomfördes med två förskollärare 

från olika avdelningar men skedde i en parintervju. En metodisk brist vi är medvetna 

om är att vid parintervju kan förskollärarna lätt påverkat varandras svar. Vi kunde se 
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detta under intervjun då de vände sig tillvarandra för att stämma av varandras svar. Det 

syns även i transkriberingen då vi bara har svar från en förskollärare på vissa frågor.  

Våra erfarenheter utifrån dessa intervjuer är att informanterna gärna ville veta om de 

svarat rätt på frågorna, genom att avsluta sina svar med ”Var det rätt svar?” vi tror det 

kan bero på en osäkerhet, om hur de skulle svara på våra frågor. Vi insåg under arbetets 

gång att svaren fördjupades med hjälp av att ställa följdfrågor, vilket gjorde det 

tydligare vad förskollärarna hade för uppfattningar om utomhuspedagogik. I 

metoddiskussionen syns vikten av att vara kritisk mot den metod som används och hur 

detta kan påverka resultatet. 

 

Resultat diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur förskollärare resonerar om begreppet 

utomhuspedagogik, hur den används i vardagen samt hur närmiljön används. Resultatet 

kommer att diskuteras utifrån vårt syfte samt utifrån litteraturen.  

 

Begreppet utomhuspedagogik 

Enligt oss är utomhuspedagogik ett arbetssätt och ett redskap som knyter samman teori 

och praktik. Vi anser inte att det blir utomhuspedagogik när innematerialet bara flyttas 

ut, utan att det finns en tanke bakom. Det måste finnas en pedagogisk bakgrund till 

varför man gör aktiviteten ute, där teori och praktik knyts samman. Dahlgren och 

Sczcepanski (2007) tar upp i inledningen att det inte finns något inne vi inte kan göra 

ute. Det är inte bara att flytta ut alla inomhusaktiviteter utan utomhuspedagogik är en 

miljö där barnen ska få möjlighet till att upptäcka sin omvärld. Författarna anser att det 

är viktigt att planera vad, när, var och hur det ska genomföras. Informanterna som 

deltog i denna studie förklarar begreppet utomhuspedagogik som ovannämnda 

författarna gör, att allt som görs inne går att göra ute. Det var bara en förskollärare som 

nämnde att det måste finnas en tanke bakom det man gör. Vi tror detta kan bero på att 

vår fråga var för otydligt ställd, vi frågade allmänt om vad utomhuspedagogik är för 

dem? Vår tanke med denna frågeformulering var att som vi i syftet tar upp, undersöka 
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förskollärarnas resonemang om begreppet utomhuspedagogik. Resultatet visar hur 

pedagogerna arbetar med utomhuspedagogik och inte hur de definierar begreppet. Vi 

anser att orsaken kan vara bristen på tydliga förklaringar av begreppet 

utomhuspedagogik, eftersom det sträcker sig över många ämnesområden. Ett exempel 

på en otydlig begreppsförklaring enligt oss är den som nationalencyklopedin (Ne.se 

2013) skriver, att platsen har betydelse för lärandet. Tolkar vi detta utifrån hur Brügge, 

Glantz och Sandell (2011) förklarar utomhuspedagogik, har platsen en betydande roll 

för barns lärande. Barnen förstår med hela sin kropp genom direkta upplevelser och 

reflektioner, vilket ökar barnens motivation och förståelse till sin omvärld. Författarna 

menar att utomhuspedagogik ska vara ett hjälpmedel till den vanliga pedagogiken, som 

vi tog upp i början av denna diskussion.  

 

Utomhuspedagogik som medel för lärande  

Alla förskollärare som deltog i studien uttrycker att lärandet är något som sker hela 

tiden. Två av förskollärarna poängterar att lärandet inte bara sker från de vuxna utan 

även från barnen på förskolan. Under rubriken teoretiskt perspektiv tar Smidt (2011) 

upp Vygotskijs tankar om att det är omgivningen som påverkar barnet och dennes 

lärande. Barnets kognitiva förmåga förändras när de är delaktiga i olika verksamheter 

och sociala samspel. Det kan enligt honom ske på två olika vis, när barn lär sig något på 

egen hand eller om barnet blir stimulerat av en vuxen eller ett mer kompetent barn. Den 

kunskap som barnet klarar av med hjälp av andra kallar han för ”den proximala 

utvecklingszonen”. Vygotskij menar att barn ofta klarar av fler och svårare uppgifter 

tillsammans med andra. Vi tolkar Vygotskijs ”proximal utvecklingszon” som att barn 

klarar av att lära sig mer tillsammans med andra, än vad barnet klarar av att lära sig 

själv. En förskollärare nämner ett exempel på detta, där barnen genom att vara 

tillsammans i sandlådan kan lära sig en mängd olika sociala situationer. Pedagogen 

påpekar att de yngre barnen lär sig av de äldre genom att de måste vänta på sin tur, inte 

förstöra för de andra och samtala med varandra. Utifrån våra erfarenheter kan vi se att 

samspelet utmanas på ett annat sätt ute eftersom diskussionerna och reflektionerna ökar, 

genom att de måste dela på det material som finns tillgängligt. De flesta utav 

förskollärarna som deltog i vår studie påpekade att samspelet, leken och fantasin mellan 
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barnen blir bättre ute. Barn som har möjlighet att vistas mycket ute får bättre fantasi och 

leker mer harmoniskt i grupp, säger Grahns (1997) tidigare studier. Utifrån våra 

erfarenheter kan vi se att Grahns studieresultat stämmer överens med det som vi tidigare 

har sett. Vi anser att gruppdynamiken ändras ute, här får barnen andra förutsättningar. 

De relationer och roller som finns inne kan förändras, när barnen kommer ut i en annan 

miljö. Ett exempel som vi upplevt är att barn som ofta leker tillsammans inne gärna 

leker med andra barn när de kommer ut. Vår hypotes är det som Grahn m.fl. tar upp att 

de stora ytorna gör att lekmiljön blir friare och lekkvalitén ökar.  

Under avsnittet utomhuspedagogikens historia tar Brügge, Glantz & Sandell (2011) upp 

John Deweys uttryck ”learning by doing”. Med detta uttryck menar John Dewey att det 

är i olika aktiviteter som vi kan reflektera över hur och varför vi agerar som vi gör. I 

dessa aktiviteter är läraren där som stöd och hjälper till när det behövs. Vi kan se spår av 

både Vygotskijs och Deweys pedagogiska tankar och idéer i våra transkriptioner samt i 

resultatet. Alla förskollärare som deltog i studien påpekar att det är viktigt att vara 

lyhörd, engagerad samt en nyfiken medupptäckare tillsammans med barnen. 

Förskollärarna har delade meningar om hur detta ska ske. En pedagog nämner att det är 

bra att vara med i barnens lek på deras villkor exempelvis sitta tillsammans i sandlådan 

och lägga in begrepp och iaktta lärsituationen. Här kan vi se att Vygotskijs tankar som 

Smidt (2011) tar upp kommer fram att det är omgivningen och de vuxna som formar 

barnet. I detta sociala samspel underlättas barnets tankearbete genom dialoger och 

reflektioner. En annan förskollärare menar att pedagogen inte alltid behöver vara mitt 

upp i barnen, utan finnas där som stöd om barnen vill fråga något eller vill ha hjälp. Här 

ser vi att det är John Deweys tankesätt som Brügge m.fl. (2011) tar upp speglas. Där 

pedagogen ska stå utanför barnens aktiviteter och hjälpa till om barnet behöver hjälp.  . 

 

Hur utomhuspedagogik används i vardagen 

Samtliga informanter som deltog i studien berättade att de arbetade efter årstiderna. På 

våren planteras olika växter/ fröer och på vintern gör de olika experiment med is. Det är 

något som Lundegård, Wickman och Wohlin (2004) beskriver, för att förutsättningarna 
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med den pedagogiska verksamheten ska bli så genomförbart som möjligt krävs det att 

den anpassas efter säsongen.  

Enligt våra praktikerfarenheter är det ett vanligt och genomförbart sätt att arbeta på. Vi 

anser att barnen blir mer motiverade till att lära sig om årstiden när det stämmer överens 

med det som ska studeras, exempelvis blir det inte intressant för barnen att undersöka is 

på sommaren. Lundegård, Wickman och Wohlin (2004) lyfter fram att barnen lätt kan 

tappa intresset för något om de är vinter och de ska lära sig om småkryp. Vi håller med 

författarna om att det är viktigt att kunna se vad barnen är intresserade av, för att sedan 

planera efter deras intressen och idéer. Utifrån våra erfarenheter har vi sett att det är 

lättare att få med sig barnen i de pedagogiska aktiviteterna, om barnen har fått varit med 

och påverkat 

Något som Mårtensson och Kylin (2005) menar är om barnen får tillgång till en trygg 

utemiljö ökar deras inspiration till både lek och rörelse. Författarna tänker att miljön ska 

vara spännande och intressant för att samspel ska kunna utföras på olika platser. Två 

förskollärare pratar om att det är viktigt att natursäkra barnen speciellt de yngre. I 

läroplanen, (Lpfö98, rev 2010) står det att förskolan ska erbjuda barn en trygg miljö och 

att förskolan ska lägga stor vikt vid frågor som rör naturen och miljön. Några av de 

läroplansmål som dessa förskolor arbetar efter är att ha många pedagogiska aktiviteter i 

skogen som ger barnen kunskap och naturkänsla. De vill också ge barnen möjlighet till 

rörelse på ett lustfyllt sätt i närmiljön. Vi tycker att det är viktigt att natursäkra barnen 

för att skapa positiv respekt för naturen.  För att barnen senare ska våga sig ut på egen 

hand i skogen. Vi tror att om barnen får en negativ bild utav närmiljön så kommer de 

inte att återkomma till skogen när de blir äldre. Vilket är något som Molander, 

Strandberg, Kellander, Lättman-Masch, Wedjemark, och Butch (2007) tar upp, de anser 

att barn som tidigt får positiva upplevelser ofta återkommer till naturen. Det anser vi 

bidrar till ett mer aktivt liv som hjälper barn att utveckla en sund kropp. Vi håller med 

det som Løkken (2006) tar upp i inledningen att dagens barn och ungdomar kan ha ett 

väldigt stillasittande liv. Vi anser att det är viktigt som pedagog att tänka på barn och 

ungdomars dagliga rörelsebehov för att väcka lusten till ett aktivt liv.  
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Hur närmiljön används 

Resultatet visar att närmiljön runt förskolorna används till största del till olika utflykter. 

Vi kan även se att förskollärarna var överens om att de jobbar mycket med matematik 

när de är i skogen. De nämner att de tar med sig olika styrdamaterial ut, men att de även 

arbetar med det naturliga materialet som finns i skogen till exempel stenar, kottar och 

grenar. Utifrån våra erfarenheter anser vi att förskolegården ofta glöms bort att 

användas som en utomhuspedagogisk miljö, vilket även syns i studieresultatet. 

Pedagogerna nämner att de använder naturens material i olika pedagogiska 

verksamheter i skogen, vi undrar varför det inte görs på förskolegården och bara i 

skogen? 

Många av förskollärarna lyfter fram att den fria leken oftast sker på förskolegården. Vi 

tror detta kan bero på som Grahn, Mårtensson, Lindblad, Nilsson och Ekman (1997) tar 

upp att det kan finnas bristande kunskaper hos förskollärarna, om hur en gynnsam 

utomhuspedagogisk miljö bör vara utformad. Utgår vi ifrån vårt resultat visar det sig att 

tre av förskollärarna som deltog i studien inte fått någon speciell utbildning när det 

kommer till utomhuspedagogik. Pedagogerna nämner dock att de fått olika 

inspirationsdagar. Vi anser att det är konstigt eftersom litteraturen vi läst lyfter fram 

utomhuspedagogik som en viktig del av barns utveckling och lärande. Borde inte 

kommunen satsa mer på att utbilda förskollärare inom utomhuspedagogik?  

Vygotskij (1995) menar att det är genom fantasin som barn tolkar sina erfarenheter och 

känslor. Ju rikare verklighet desto mer möjligheter till fantasi finns det. Vi tolkar detta 

som att en ”verklig verklighet” ger barnen fler möjligeter till att använda sin fantasi. 

Vårt resultat visar att förskollärarna med små medel försöker göra det lockande för 

barnen att vara ute på gården och använda sin fantasi. Något vi reagerade på var att 

kommunen tog bort material ur säkerhetssynpunkt som förskollärarna och föräldrar 

byggt, men ersatte inte detta med något nytt material. Vi tolkar intervjusvaren som att 

detta kan påverka förskollärarnas tankar och idéer negativt, vilket skapar osäkerhet om 

vad som får finnas ute på gården.  
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Slutsats  

Vi har utifrån denna undersökning fått en bredare kunskap om utomhuspedagogik och 

dess betydelse för barns lärande. Utifrån denna studie kan vi konstatera att 

förskollärarna är överens om att utomhuspedagogiska aktiviterer är att föredra. Vi 

upptäckte att utomhuspedagogik är ett brett område som rymmer många 

inlärningssituationer, där barnen får använda alla sinnen. Utifrån resultatet kan vi se att 

förskollärarna använder utomhuspedagogik i vardagen framförallt i skogen. Det sker 

utomhuspedagogiska aktiviteter även på gården, men dessa aktiviteter är oftast 

oplanerade och sker mer spontant.  I resultatet nämner förskollärarna att närmiljön 

används till utflykter och planerade utomhuspedagogiska verksamheter.  

Det största hinder inom utomhuspedagogik som kom fram i denna studie var vädret och 

personalbristen. En anledning till att utomhuspedagogik inte används i en sådan stor 

utsträckning som den bör. Tolkar vi kan bero på förskollärarnas kunskap, inställning 

och erfarenheter om utomhuspedagogik. Vi anser att det var svårt att peka ut 

förskollärarnas uppfattningar om begreppet utomhuspedagogik, men att de hade ett 

tydligt tankesätt om hur utomhuspedagogik kan användas för barns lärande. Arbete har 

sporrat oss till att själva vilja använda utomhuspedagogik i vår yrkesroll. När vi 

kommer ut i arbetalivet har vi ambitionen att ha Vygotskijs teoritänk i bakhuvudet att 

alla rum är rum för lärande, även utomhus miljön. Vår önskan är att intervjuerna med 

förskollärarna har lett till att även de fått nya idéer och tankar om hur de kan använda 

utomhuspedagogik i vardagen.  

Vårt resultat visar att högskolor är dåliga på att utbilda förskollärare i ämnet 

utomhuspedagogik. I intervjuerna kom det fram att bara två förskollärare var utbildade i 

ämnet, denna utbildning har de fått utanför sin högskoleutbildning på lärarprogrammet. 

Vi har tidigare nämnt i diskussionen att detta är konstig eftersom det betraktas vara en 

viktig del i barn utveckling och lärande. Under vår högskoleutbildning fanns det en 

valbar kurs inom ämnet. Det borde ändras till att vara ett obligatoriskt område inom 

förskollärarutbildningen. Ett annat förslag som vi har är att ge pedagoger fler 

inspirationstillfällen, det behöver inte vara en utbildning utan det kan vara studiebesök 

på förskollor som arbetar med utomhuspedagogik.  
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Bilaga 1  

Frågeställning: 

Intervjufrågor: 

Vad är utomhuspedagogik för dig? 

När sker lärandet enligt dig? 

Har barnen något inflytande när det kommer till utomhuspedagogik? Om ja, hur? 

Används utomhuspedagogik som inlärningsmetod? Hur i så fall? 

Spelar vädret någon roll? 

Hur ofta har ni aktiviteter för inlärningssyfte utomhus? Hur mycket är planerat? 

Erbjuds ni någon speciell utbildning när det kommer till utomhuspedagogik? Vilken i så 

fall?    
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Bilaga 2 

Hej 

Vi heter Sandra Nordh och Emelie Widelund och läser vår sista termin på 

lärarprogrammet vid Högskolan i Gävle. Vi skriver ett examensarbete om hur 

pedagoger arbetar med utomhuspedagogik som inlärningsmetod. Vårt syfte är att se hur 

pedagoger använder sig av utomhuspedagogiken i vardagen. Detta vill vi göra genom 

att intervjua förskollärare för att få er syn på utomhuspedagogik i förskolan. 

Intervjufrågor: 

Vad är utomhuspedagogik för dig? 

När sker lärandet enligt dig? 

Vad har utemiljön för möjligheter? För dig som pedagog och för barnen. 

Används utomhuspedagogiken som inlärningsmetod? Hur i så fall? 

Hur ofta har ni aktiviteter för inlärningssyfte utomhus? Hur mycket är planerat? 

Hur ofta är ni ute och hur länge? 

Erbjuds ni någon speciell utbildning när det kommer till utomhuspedagogik? Vilken i få 

fall? 

Alla som deltar i undersökningen kommer att vara anonyma och all fakta kommer 

hanteras så att ingen förskola eller förskollärare kan identifieras. Deltagandet är frivilligt 

och man kan när som helst avbryta sin medverkan. Allt material som samlas in kommer 

enbart att användas till vårt examensarbete. 

Våra kontaktuppgifter: Emelie Widelund 070----------- 

                                    Sandra Nordh 073------------- 

 

 


