
 

 

     

  

LLÄÄRRAARRUUTTBBIILLDDNNIINNGGEENN    EExxaammeennssaarrbbeettee,,  1155  hhpp  

                  

  

  

  

AAlllltt  dduu  ggöörr  iinnoommhhuuss  kkaann  dduu  äävveenn  ggöörraa  

uuttoommhhuuss..  

- En studie om rektorer och pedagogers förhållningssätt till 

utomhuspedagogik samt dess betydelse för barns utveckling 

och hälsa i förskolan.  

 

 

 

 

 

Institutionen för pedagogik    Martina Johansson 

HHaannddlleeddaarree:: Lena Heindorff      Jonna Svensson  

GGOO  22996633  

HHTT  22000099 
 



 

 

 

 

ABSTRACT 

Martina Johansson & Jonna Svensson 

Allt du gör inomhus kan du även göra utomhus. 

- En studie om rektorer och pedagogers förhållningssätt med utomhuspedagogik samt 

betydelsen för barns utveckling och hälsa i förskolan.  

 

Everything you can do indoors, you can do outdoors 

- A study about principals and pedagogs approach to outdoor pedagogy and its 

significance for children’s development and health in pre school 

Antal sidor: 41 

Vår undersökning utgår från rektorers förhållningssätt och pedagogers arbetsätt till 

utomhuspedagogik och varför användandet av utomhuspedagogik i förskolan. Vi har även valt 

att inrikta oss på utomhuspedagogikens betydelse för barns utveckling och hälsa. Metoden vi 

använt oss utav är den kvalitativa forskningsprincipen som innebär att vi samlat in data via 

intervjuer med fyra rektorer och åtta pedagoger. Vi har besökt fyra olika förskolor, där en av 

förskolorna är en profilerad uteförskola.  

 

Resultatet vi fick fram genom våra intervjuer var att samtliga informanter tycker det är viktigt 

med utomhuspedagogik och att det har en betydelse för barns utveckling och hälsa. Arbetet med 

utomhuspedagogik skiljer sig från förskola till förskola, då vissa kommit längre i utvecklingen 

än andra.  

 

Av vår undersökning drar vi slutsatserna att de olika förskolorna ser olika på vad 

utomhuspedagogik är och hur man kan använda det i förskolans verksamhet och att alla rektorer 

och pedagoger ser utomhuspedagogik som betydelsefullt för barnens utveckling och hälsa. 
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1. INLEDNING  

Barnens vistelse utomhus skapar en helhetsupplevelse, då naturen med dess mångfald och 

mångtydlighet gör att barn utmanas till att använda sin kreativitet och fantasi. Eftersom 

naturens olika material inte har något bestämt användningsområde, mer än att springytorna i 

naturen förmedlar en upplevelse av rymlighet och skapar möjlighet till rörelse (Szczepanski 

2007). Författaren menar att naturen är rik på lärdom eftersom dess öppenhet bidrar till en 

möjlighet att själv skapa relationer och utmanas utifrån de egna erfarenheternas 

begränsningar, vilket väcker en nyfikenhet och ett intresse som förgyller och skapar en 

upplevelse för barnen.   

 

Kärnan kring utomhuspedagogik är upplevelsen, då barnen i naturen möts av obekanta och 

oförberedda situationer som väcker nyfikenhet och grunden för ett bestående lärande skapas, 

där hela individen involveras via sina sinnesintryck. Detta gör att det skapas ett sammanhang 

och en möjlighet för barnen att koppla samman teori med praktik (Ericsson 2004). Även 

Dahlgren & Szczepanski (1997) ser utomhuspedagogiken som en mångfall av metoder där 

barnet i utemiljön skapar en praktisk och teoretisk erfarenhet till direkta upplevelse som bland 

annat  matematiska och språkliga begrepp.  

  

Vi två blivande förskollärare fick upp ögonen för utomhuspedagogiken genom att området tar 

mer och mer utrymme i förskolan. Vi fann det intressant att visa på rektorer och pedagogers 

förhållningssätt till arbetet med utomhuspedagogik, men även skapa oss en förståelse varför 

man använder sig av utomhuspedagogik och om det har någon betydelse för barns utveckling 

och hälsa i förskolan. Då även Läroplan för Förskolan, Lpfö 98, belyser vikten av dess 

användande:  

 

Verksamheten skall ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och 

kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen 

bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i 

naturmiljö (Lpfö 98, s.7).  
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1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att visa på rektorer och pedagogers förhållningssätt till arbetet 

med utomhuspedagogik. Samt skapa en förståelse för varför man använder sig av 

utomhuspedagogik och om den har någon betydelse för barns utveckling och hälsa.  

 

1.2 Frågeställningar 

- Vilket förhållningssätt har rektorer och pedagoger i arbetet med utomhuspedagogik? 

- Varför använder man sig av utomhuspedagogik i förskolan? 

- Har utomhuspedagogik betydelse för barns utveckling och hälsa? 

 

1.3 Definition av Utomhuspedagogik 

Nationellt centrum för utomhuspedagogik vid Linköpings Universitet definierar 

utomhuspedagogik som ett förhållningssätt där syftet är att barnen skapar ett lärande mellan 

upplevelser som är grundat på konkreta erfarenheter i autentiska miljöer och situationer. Det 

innebär också att rummet för lärande flyttas ut, där man tydligt ser ett samband mellan sinnlig 

och boklig bildning, men även att platsen har betydelse för lärandet. Detta till skillnad från 

utomhusvistelsen som ej anses vara planerad utan innefattar den tiden då barnen är utomhus 

på förskolan. 
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2. LITTERATURGENOMGÅNG 

Det finns mycket litteratur skrivet kring utomhuspedagogik. Vi har valt att avgränsa oss och 

använda den litteratur som varit mest relevant för vår studie mot förskolan. 

 

2.1 Utomhuspedagogikens framväxt 

Enligt Dahlgren & Szczepanski (1997) finns utomhuspedagogikens rötter långt tillbaka i 

tiden, bland de joniska naturfilosoferna, redan före Aristoteles och Platons tid. Där sedermera 

Aristoteles står för det biologiska tänkandet och Platon för det teoretiska. Författarna påpekar 

att än idag utgår vi till viss del utifrån Aristoteles teori kring utomhuspedagogik, med 

utgångspunkt ifrån våra sinnen. Där den centrala basen kring utomhuspedagogiken ligger i de 

direkta sinnesupplevelserna i den autentiska miljön (Dahlgren & Szczepanski, 1997). 

 

Enligt Dahlgren & Szczepanski (2004) finns det flera pedagoger som förespråkade 

utomhuspedagogiken tidigt, en av dessa var pedagogen Johan Amos Comenius (1592-1670) 

från Tjeckien som förespråkade att lärandet sker i en autentisk miljö. För honom blev 

trädgården en liknelse för det konkreta lärandet, där han såg trädgårdsmästaren som lärare. En 

annan som förespråkade denna pedagogik var pedagogen John Dewey (1859-1952) som idag 

kopplas samman med det han en gång sa: ”learning by doing”, där han menade att man lär 

genom att göra. Dewey ville att skolan skulle lägga stor vikt vid samspelet mellan individ och 

den aktiva utomhusmiljön (Dahlgren & Szczepanski, 1997). Han ansåg det även viktigt att 

man i lärandet fick utöva olika handlingar för att sedan reflektera över sitt handlande och 

ompröva handlingen i en annan riktning (Sundgren, 2005).  

 

2.2 Läroplan för förskolan Lpfö 98:s synsätt kring utomhuspedagogik 

Enligt Läroplan för förskolan Lpfö 98 skall förskoleverksamheterna erbjuda barnen en trygg, 

rolig och lärorik miljö, där det är viktigt att den pedagogiska verksamheten som drivs ska 

passa alla barnen som är inskrivna i förskolan. Förskolan skall även lägga vikt vid att ha en 

varierande förskoleverksamhet, där barnen får chans till att erövra kunskap på olika sätt med 

olika hjälpmedel. Gällande utomhuspedagogiken i förskolan, menar Lpfö 98 att pedagogerna 

ska ge utrymme för barnens egna idéer, planer, lek och att då lärandet ska ske både inomhus 
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och utomhus. Barnen ska utomhus ha möjlighet till planerad och naturlig miljö där lek och 

andra aktiviteter ska genomsyra verksamheten. Lpfö 98 belyser även att barnen ska få en 

förståelse för den miljö och natur som finns runt dem och att barnen tillägnar ett aktsamt 

förhållningssätt gentemot naturen och dess omgivning (Lpfö, 1998). 

 

2.3 Kunskapssyn och lärande i utomhuspedagogik 

Genom att använda sig av naturen kan man se den som en tillgång och en möjlighet till att 

utveckla ett lärande. Detta innebär att man måste se på förskolans utemiljö som ett 

pedagogiskt rum. Den maximala kunskapen sker inte endast i klassrummen, utan kunskapen 

tas in i alla olika situationer och miljöer. Det är därför viktigt att man kopplar samman 

inomhus med utomhus för att barnen ska få en större förståelse och kunskap kring ämnet. 

Som pedagog är det viktigt att man arbetar pedagogiskt kontinuerligt inomhus och utomhus 

för att tröskeln mellan olika lärandemiljöer inte ska blir för stor, just för att barnen ska få 

uppleva olika saker i olika miljöer (Lieberg, 2002).  

 

Utomhusmiljön bygger på autentiska miljöer som i sig själv medför kvaliteter i kunskaperna 

som är värdefulla, medan de bokliga kunskaperna oftast är i behov av att praktiskt 

problematiseras för att bli förstådda och användbara. Utomhuspedagogiken skapar kunskaper 

som inriktar sig från del till helheten, detta genom de sinnesintryck som erbjuds vid 

utomhusvistelsen (Dahlgren, 2007). Dahlgren & Szczepanski (1997) belyser den sinnliga 

betydelsen för inlärning: 

 

Eftersom allt som tränger in i människans intellektuella medvetande, kommer 

dit genom förmedling av hennes sinnen, är hennes första förstånd av sinnelig 

art. Våra första lärare i filosofi är våra fötter, våra händer, våra ögon. Att 

ersätta dessa med böcker är inte att lära oss att tänka förnuftigt; det är att lära 

oss lita på andras förnuft, att lära oss mycket och ingenting veta (sid. 18). 

 

Även Dahlgren (2007) belyser vikten av sinnliga lärandemiljöer för kunskap i utomhusmiljön 

genom:  

 

/…/ särdrag hos utomhusmiljön som är synnerligen tilltalande ur ett 

lärandeperspektiv är att den erbjuder möjlighet till sammansatta 
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sinnesintryck. Det är vid det här laget höjt utom alla tvivel att sådana massiva 

stimuleringar är mycket gynnsamma ur lärandesynpunkt (sid, 50). 

 

Som vi tidigare nämnt är det betydelsefullt att man kopplar samman utomhusmiljön med 

inomhusmiljön för att på ett konkret och påtagligtsätt möjliggöra ett lärande och då främst 

genom upplevelse och känslor som är svåra att förmedla genom olika läromedel (Lenninger, 

2002). Detta synsätt på utomhuspedagogikens arbetssätt och dess möjligheter belyser även 

Szczepanski (2007) ”Kärnan i utomhuspedagogiken är just utnyttjandet av upplevelse - 

baserade, plats relaterade förstahandserfarenheter utomhus i växel-verkan med textbaserade 

praktiker” (s. 10). Naturen har ett stort utbud av tillgångar som kan möjliggöra barns lärande, 

i form av en miljö där barn genom sina sinnen skapar en upplevelse och då även en kunskap 

(Langlo Jagtöien, Hansen & Annerstedt 2002).  

 

Szczepanski (2007) belyser att den pedagogik som sker utomhus binds samman med känsla, 

handling och tanke. Där en del av den tysta kunskapen skapas, när inte undervisningen alla 

gånger har formulerats, den kunskapen som barnen erövrar kan bland annat vara 

muskelspänning, äpplets doft eller kroppens rytm. När pedagoger och barn använder 

uterummet som ett instrument och en plats för lärande blir utomhusmiljön en del av den 

läroprocess som barnen går igenom.  

 

2.4 Barnsyn 

Barnet som en individ är full av potential, tankar och intressen. Arbetet med 

utomhuspedagogik gör det möjligt att utmana barnen utifrån deras erfarenheter. Därmed ges 

även möjlighet till att vidareutveckla deras kunskaper och deras insikter för att kunna etablera 

ett lärande (Dahlberg & Åsen, 2005). Denna barnsyn i form av en Reggio Emilia pedagogik 

speglar många förskolors syn på barnet och kan urskiljas genom deras arbetssätt med en 

”pedagogisk praktik som bygger på det som idag blivit honnörsord i den pedagogiska 

diskussionen – reflektion, dialog och lärande samtal, utforskande arbetssätt och delaktighet” 

(Dahlberg & Åsen 2005, s. 191).  
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I förskolan handlar barnsyn om att ge barn möjlighet att påverka och forma 

förskoleverksamheten efter deras förutsättningar och intressen, för att kunna fånga och 

utmana barnen. 

 

Barns tankevärld finns där ständigt, vare sig läraren ser den eller inte. Att 

försöka förstå och möta barns värld /…/ upptäcka vad varje barn fångas eller 

roas av, ge dem nya tillfällen att gå vidare i sitt lärande mot de 

innehållsdimensioner som vi tror barn kommer att ha glädje och nytta av att 

kunna (Pramling Samuelsson & Sheridan 2006, s. 34-35).  

 

För att kunna fånga barnens intresse gäller det att kunna se vad barnen är intresserade av och 

engagerade i för att kunna skapa ett meningsfullt innehåll som barnen kan relatera till 

(Pramling Samuelsson & Sheridan, 2005). Vilket även Läroplan för förskolan Lpfö98 belyser 

vikten av pedagogers syn på barn: 

 

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra grunden för den 

pedagogiska verksamheten. Den skall utgå ifrån barnens erfarenheter, 

intressen behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och ideèr skall tas till 

vara för att skapa mångfald i lärandet (s. 8-9).  

 

Genom att möta barnen utifrån deras syn och kunna ta hänsyn till dem och se dem som 

individer gör att man bekräftar varje barn. Detta i sin tur stärker barnet då man utgår från 

barns erfarenheter, behov, förmågor och möter dem just där de är (Söderlund – Wijk, 2007). 

Det är viktigt att vi pedagoger som arbetar i förskolan skapar en tro om att varje barn kan och 

själva klarar av att göra saker. Vi pedagoger ska ge barnen förutsättningar till att klara 

uppgifter själva, vi ska även ge dem tid till att tänka ut vad och hur de ska lösa uppgiften 

genom att låta dem pröva sig fram (Claesdotter, 2005). Det är viktigt att vi i förskolans 

verksamhet arbetar efter vårt uppdrag som är att se och möta alla barn där de befinner sig, 

oberoende av situation och kontext (Söderlund – Wijk, 2007).  

 

2.5 Utomhuspedagogikens betydelse för barns grovmotoriska utveckling 

och hälsa 
I Folkhälsodebatten under de senaste åren duggar rapporter och inlägg tätt om 

barns och ungdomars ökande stillasittande och inaktivitet. Riskerna för en i 



 

 

11 

 

framtiden utbredd ohälsa bland befolkningen lyfts fram. Lösningen på detta 

har många gånger framställts som självklar: barns fysiska aktivitet måste 

ökas /…/ Även i utomhuspedagogiska kretsar används ofta fysiska aktiviteter 

och förbättrad hälsa som argument för undervisning i naturen (Öhman & 

Sundberg 2004, s. 171). 

 

Enligt Dahlgren & Szczepanski (1997) borde vi vistas mer utomhus, då utemiljön genom 

utomhuspedagogiken ger möjlighet till att förebygga komplikationer med hälsan såsom 

benskörhet och fetma. Då ”Bristen på utrymme med minskad tillgång på attraktiva 

möjligheter till fysiskt aktiverande utelek anses vara den främsta orsaken till övervikt hos 

barn, i kombination med lättillgängligheten till kalorität mat” (Boldemann, Dal m.fl 2005, 

s.10).   

 

Utomhuspedagogiken med naturen som plats, ger chansen att samla in både yttre och inre 

krafter som behövs för att man ska orka med vardagen. Vilket blir en fördel då man i naturen 

lär genom användning av sina sinnen och bildar då en uppfattning om ”att känna” istället för 

”att känna till” (Dahlgren & Szczepanski 1997, s. 48). Att skapa dessa möten med naturen 

menar Dahlgren & Szczepanski (1997) bidrar till ett välbefinnande som ur ett hälsoperspektiv 

gynnar vår hälsa eftersom barn får möjligheten att utveckla kreativitet, fantasi och harmoni.  

 

Ge alla barn möjlighet till en miljö som ger stimulans och övning för de rörelsefärdigheter de 

inbringat, är att ge barn möjlighet att automatisera grovmotoriska rörelser då alla barn inte har 

samma förutsättningar till en erfarenhet av naturen eftersom det finns en ”påverkan från den 

miljö barnet växte upp i” (Jagtöien, Hansen & Annerstedt 2002, s. 60). Det är av stor vikt att 

gården kan stimulera det naturliga rörelsebehovet som barnen har, där barnen får använda och 

öva sig på sina grovmotoriska färdigheter (Björkman, 2005). Då ”En gynnsam miljö för 

motorisk utveckling kan alltså tänkas ha betydelse för barns totala kapacitet” (Ericsson 2005, 

s. 34). Utomhuspedagogiken bidrar till att skapa möjligheter till en relation till naturen med 

dess stockar och stenar. Vilket ger barnen möjlighet att öva sig på de grovmotoriska 

rörelserna i form av att gå, springa, hoppa, åla, klättra, krypa och rulla (Ericsson, 2005).  

 

Pedagoger erhåller en möjlighet att skapa situationer där barnen kan utveckla och 

automatisera sina grovmotoriska färdigheter. Genom att använda sig av olika lekar samt ge 
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möjlighet till att vistas ute i naturen och låta barnen utforska sin omvärld, detta genom att 

bland annat klättra i träd, gå över stock och sten, hoppa över diken med mera (Ericsson, 

2005). Ge denna möjlighet till barnen är något som pedagogen är skyldiga att göra då vårt 

uppdrag från Lpfö98 säger att vi skall ”sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik /…/ 

samt förståelsen för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande” (Lpfö 98, s. 9). 

Detta hävdar Grindberg & Langlo Jagtöien (2000) hör samman med ett hälsoperspektiv, där 

utomhuspedagogik möjliggör en miljömässig påverkan där vistelse i naturen med dess friska 

luft, gynnar barnets motorik och hälsa.  

 

Genom att förskolors utemiljö väcker en kreativitet och en nyfikenhet som inspirerar till att 

gå, springa, hoppa, åla, klättra, krypa och rulla, bidrar utemiljön till att barn får möjlighet att 

utveckla sina grovmotoriska färdigheter och detta i rörelsens och friska luftens namn 

(Grindberg & Langlo Jagtöien, 2000). Man kan därmed se att ”Barn utvidgar och nyanserar 

sin rörelse - repertoar och sina handlingsstrategier om de får möjlighet till det” (Ericsson 

2005, s. 29). Ericsson (2005) menar också att om barnen får vistas i en miljö som utvecklar 

deras motoriska färdigheter bidrar det till att barnens totala kapacitet utvecklas. Då 

Szczepanski (2007) belyser då ”Dagens höga ohälsotal är sannolikt till inte oväsentlig del 

orsakat av att vi byggt bort möjligheten för människan att få utlopp för sitt naturliga 

rörelsebehov” (Szczepanski 2007, s. 12).  

 

2.6 Pedagogens roll kring utomhuspedagogik 

Pedagogers viktigaste roll är att se till att den verksamhet man bedriver ute på förskolorna är 

en pedagogisk verksamhet såväl inne som ute. Då Norén-Björn (1993) belyser vikten av att 

inte pedagogiken endast sker inomhus genom följande: ”Pedagogiken får inte stanna på 

tröskeln” (s. 67).  

 

Grindberg & Lango Jagtoien (2000) menar att en av den svåraste uppgiften man har som 

pedagog är att ge varje barn lagom svåra utmaningar, det ska vara utmaningar som inte är för 

lätta men inte heller allt för svåra. Författarna belyser att barnen måste få känna att de lyckas 

och att framförallt viljan att ta sig an nästa utmaning som finns där. Selin (2007) menar att 

utmaningen som barnen upplever utomhus, har pedagogerna arbetat fram då det är 
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pedagogernas roll att se till att miljön som barnens vistas i erbjuder de utmaningar som passar 

barnen. Läroplan för förskolan understryker att: ”Den pedagogiska verksamheten skall 

genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande” (Lpfö 98, s. 8). 

Som Boström (2000) belyser är det viktigt att inte endast utgå från den inlärningsstil som 

pedagogen trivs med utan istället variera sig i sitt arbete för att nå fram till alla barn. Som 

Norén-Björn (1993) också belyser vikten av då inte alla barn lär på samma sätt är det viktigt 

att man som pedagog varierar sig i sin planering, just för att nå fram till alla barn på ett sätt 

som passar alla. 

 

För att ett lärande ska uppstå, menar Boström (2000) att det är pedagogernas roll att skapa en 

förskoleverksamhet där barnen känner sig trygga och har goda relationer med de olika 

pedagogerna. Författaren påpekar att om det inte finns goda relationer och om barnet inte 

känner trygghet och tillit blir det svårt och näst intill omöjligt för barnet att erövra kunskap.  

 

Lpfö 98 belyser att det är viktigt att förskoleverksamheten skall anpassas till barnen genom 

följande: ”Den pedagogiska verksamheten skall anpassas till alla barn i förskolan” (sid. 5). 

För att förskoleverksamheten skall anpassas till barnen som är inskrivna på förskolan är det 

viktigt att pedagogerna lyssnar, se och lär sig utav det som barnet visar eller säger. Det är 

även viktigt att man som pedagog håller barnens egna teorier, hypoteser och fantasier vid liv, 

för att skapa en meningsfull tillvaro. Som pedagog handlar det om att skapa situationer, 

vägleda och ta till vara på de tillfällen som kan utmana barnens tankar och teorier menar Lpfö 

98.
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3. METOD 

Vi kommer här att presentera våra forskningsetiska principer, intervjumetod, urval, 

genomförande samt bearbetning och validitet.  

 

3.1 Forskningsetiska principer 

De grundläggande kraven i de forskningsetiska principerna är enligt Vetenskapsrådet (2002) 

individskyddskravet som har sin utgångpunkt i att individen som deltar i forskningen inte får 

utsättas för fysisk eller psykisk skada, kränkningar eller förödmjukelse (Vetenskapsrådet, 

2002). Utifrån individskyddskravet kan man enligt Bryman (2002) dela upp detta krav i fyra 

olika etiska riktlinjer som ska tillgodoses i behandlingen av de individer som skall studeras. 

De olika etiska riktlinjerna är enlig Bryman (2002) informationskravet, samtyckekravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Då informationskravet innebär att ”Forskaren 

skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte” 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 7). Detta har vi tagit i beaktande och därmed informerat 

informanterna om studiens syfte, samt förklarat samtyckekravet som innebär en frivillighet i 

att delta i studien och därmed rätten att avbryta den när så informanterna önskar, vilket även 

Kavel & Brinkmann (2009) understryker vikten av. Vi har även uppmärksammat 

informanterna på deras rätt till att konfidentialitetskravet och nyttjandekravet beaktas och har 

därför verkställt dessa krav i form av att personuppgifterna förvaras så att obehöriga inte kan 

ta del av dem samt att de insamlade uppgifterna endast får användas i forskningsändamål, för 

detta arbete (Vetenskapsrådet, 2002). Vilket vi understryker för informanterna, då vi anser det 

är av största vikt för att skapa en tillit bidrar till en ärlig kommunikation vid 

intervjusituationerna.    

 

3.2 Semistrukturerad intervju metod 

Vi kommer i vår studie att intervjua verksamma rektorer och pedagoger för att se deras olika 

förhållningssätt till utomhuspedagogiken och den bakomliggande faktorn till användandet av 

utomhuspedagogik. Vi kommer även söka kunskap i vad utomhuspedagogiken har för 

betydelse för barns utveckling och hälsa.  I denna studie ansåg vi det passande att använda oss 

av en semistrukturerad intervjumetod. Som Bryman (2002) belyser att den kvalitativa 
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intervjumetoden riktad mot informanternas intresse och deras ståndpunkt, då informanternas 

uppfattningar och förståelse för frågorna är till största intresse för vår studie har vi som 

Bryman (2002) beskriver valt att genomföra intervjuerna i en miljö där pedagogerna och 

rektorerna kände sig bekanta. Detta menar Bryman (2002, s. 305) bidrar till att ”underlätta 

tolkningen och förståelsen av det som personerna ifråga berättar”. Samt att miljön vi vistas i 

vid intervjun gör att informanterna inte ska känna sig stressade eller obekväma (Bryman, 

2002). Vi använder oss av en intervjuguide, vilket ger en frihet att kasta om frågor men ändå 

följa temats röda tråd (Bryman, 2002). Vi använder oss av bandspelare för att kunna bearbeta 

intervjun. Bandspelarens betydelse klargör Bryman (2002, s. 306) att ”Om man bara 

antecknar, är det lätt att speciella fraser och uttryck går förlorande”. Samt att vårt 

förhållningssätt speglar en förståelse och en kompetens att utgå från personen och därigenom 

se, att utifrån informanternas svar behöver vissa frågor inte ställas och en del frågor kan 

behöva omarbetas, vilket även Bryman (2002) framhåller är innebörden av semistrukturerad 

intervjumetod.  

 

3.3 Urval 

Förskolorna som vi valt är kommunala förskolor som ligger i södra Sverige, i en liten by eller 

i ett större samhälle. Kommunikationen med förskolornas rektorer och pedagoger började då 

vi ringde till dem och ställde frågan om de ville bli intervjuade. Vi möttes av positiv respons 

från de fyra olika förskolorna vi ringde till och alla ställde upp. Vi valde att intervjua två 

pedagoger på varje förskola samt ansvarig rektorer på respektive förskola. Av de fyra 

förskolorna är en profilerad uteförskola, medan de andra tre förskolorna inte har den specifika 

profilen gällande utomhuspedagogik. Rektorernas utbildning skiljer sig åt. Grundutbildningen 

hos rektorerna är fritidspedagog, musiklärare, förskollärare samt fritidsledare. Tre av de fyra 

rektorerna har genomgått den statliga rektorsutbildning och en har en ledarskapsutbildning. 

Rektorernas yrkesverksamma erfarenheter sträcker sig mellan tio och femton år. Alla 

pedagoger vi intervjuade var kvinnor och av rektorerna var två kvinnliga och två manliga. 

Fem av åtta pedagoger är utbildade förskollärare, en är barnskötare och två är tidigarelärare 

mot de yngre åldrarna förskola, tidigare skolår och fritidshem. Hälften av pedagogerna arbetar 

med åldersgruppen ett till tre år och resterande hälft arbetar med åldrarna ett till fyra år. Åren 

inom yrket skiljer sig markant med allt ifrån tre år till 32 år. 
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3.4 Genomförande 

Alla intervjuerna valde vi att genomföra på respektive informants arbetsplatser, eftersom vi 

ville vara på en, för pedagogerna och rektorerna, trygg och lugn plats. Bryman (2002) menar 

att det är viktigt att man genomför intervjun i en lugn miljö för att intervjupersonerna ska 

känna sig avslappande och veta att ingen annan kan höra vad de säger under intervjun. 

Författaren menar att det även är för vår skull, om det förkommer oljud vid intervjuerna blir 

det svårt för oss att återgå till inspelningen och lyssna av igen. Innan vi började med våra 

intervjufrågor valde vi att ha ett allmänt samtal, detta för att intervjupersonerna inte skulle 

känna sig stressade eller nervösa. Vi valde att vara med båda två vid intervjun, då en hade 

hand om huvudansvaret för frågorna och den andra skrev ner viktiga ord som uppkom under 

intervjun. Vilket Bryman (2002, s. 308) påpekar som viktigt ”En intervjuare ska vara inställd 

på och lyhörd för det som intervjupersonen säger och gör”. Givetvis hjälptes vi åt vid 

intervjun med att ställa viktiga och betydelsefulla följdfrågor till intervjupersonerna. Vi 

använde oss också av en bandspelare för att vi inte skulle missa viktiga inslag i intervjun. Som 

Bryman (2002) belyser är en bandning under intervjun väldigt betydelsefull då man kan gå 

tillbaka och göra en mer detaljerad analys av det som kom upp under intervjun. Intervjuerna 

som vi genomförde varierade mellan 5 och 25 minuter. 

 

3.5 Bearbetning 

Vårt empiriska material bestod av 35 sidor som vi började bearbeta genom att läsa igenom det 

ett flertal gånger för att kunna säkerställa olika begrepp och termer som berörs av de olika 

rektorerna och pedagogerna. Processen är något som Bryman (2002) påpekar vikten av vid 

datainsamling, analys och resultat. Vi valde att bearbeta resultatet utifrån en öppen kodning 

som går ut på att studera, jämföra och kategorisera insamlad data. Enligt Bryman (2002) är 

det värdefullt att börja med kodningen av materialet tidigt, det tog vi i beaktande. För att 

kodningen ska bli så tydlig som möjligt valde vi att använda oss av färgpennor för att tydligt 

kunna urskilja likheter och skillnader för att sedan lättare kunna sammanställa resultatet. Vi 

sorterade sedan in svaren från informanterna under varje fråga från intervjuguiden för att än 

tydligare se var de olika informanterna svarade. Resultatet vi fick fram valde vi sedan att dela 
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upp utifrån frågeställningarna från intervjuguiden. Därefter jämförde vi svaren gentemot våra 

frågeställningar och synliggjorde likheter respektive olikheter.  

 

Vi har även valt att använda oss av några citat ifrån de svar vi fick av de intervjuade 

pedagogerna och rektorerna för att förtydliga och förstärka resultatet. Enligt Kvale & 

Brinkmann (2009) kan man genom intervjucitat berika rapporten och på så sätt ge läsaren ett 

starkare intrycka av rapporten.  

 

3.6 Validitet 

Bryman (2002, s. 88) belyser att validitet har ”…att göra med om ett mått för ett begrepp 

verkligen mäter begreppet ifråga”. I vår undersökning anser vi att Validiteten är god eftersom 

vi har undersökt det vi haft till avsikt att undersöka. De intervjuade rektorerna och 

pedagogerna har varit till grund i vår undersökning och deras svar vid genomförda intervjuer 

har gett svar på våra intervjufrågor. Enligt vår uppfattning bedömer vi de deltagande rektorer 

och pedagoger som trovärdiga och att de har svarat sanningsenligt på våra intervjufrågor.  
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4. RESULTAT OCH ANALYS 

Resultaten rubriceras under frågor från våra frågeställningar och intervjuguide. De fyra 

intervjuade rektorerna kommer att benämnas med förkortningen R 1-4 och detta för att kunna 

urskilja rektorers olika svar. De åtta intervjuade pedagogerna kommer att benämnas med 

förkortningen P 1-8 även detta för att kunna urskilja olika pedagoger svar.  

 

4.1 Rektorernas syn på utomhuspedagogik 

R1 anser att utomhuspedagogiken handlar mycket om att ”…allt du gör inomhus kan du även 

göra utomhus”. R1 menar att naturen ger barnen möjlighet till erfarenheter och upplevelser 

som inom vissa områden lämpar sig bättre utomhus än inomhus. Då R1 hävdar att man skapar 

lärande i ett bättre sammanhang då barnen får ”…upplevelser genom sina sinnen”. R1 ser 

även på utomhuspedagogik som en chans till att lägga grunden för att ”…barn ska vilja vara 

ute och skapa sig erfarenheter av naturen och därigenom senare i livet kunna ta ett ansvar för 

en hållbar utveckling”. R3 och R4 talar båda om att arbeta medvetet med utomhuspedagogik 

och vikten av att integrera olika områden i arbetet. R4 säger därför att: ”Jag köper inte 

konceptet med utomhusförskolor rakt av men visst kan man plocka vissa delar”. R3 lyfter 

även användandet av Lpfö 98 då det är pedagogerna och rektorernas uppdrag att arbeta med 

utomhusvistelsen och göra den meningsfull för barnen.  

 

4.2 Pedagogernas syn på utomhuspedagogik 

P1 anser att hon inte är insatt i ämnet, men tror att det är bra att arbeta med 

utomhuspedagogik. Hon tycker att det är nyttigt för barnen att vara utomhus, men det är inget 

som hon skulle vilja arbeta med. P2 menar att det är viktigt att ”…jag som pedagog är med 

barnen och visar, hitta på och är med i deras lek, mest i de små barnens utelek, de stora 

barnen klarar sig ofta själva och kan leka på ett annat sätt”. Detta framhåller även P3 då hon 

beskriver vikten av att barnen finner glädje i sin utevistelse. P4 ser positivt på 

utomhuspedagogik då ”…det finns obegränsat med möjligheter, material och miljöer som 

man inte har inomhus”. Vilket även P5 och P6 anser: ”…utomhuspedagogiken är en 

fantastisk möjlighet att skapa lärande möjligheter ute” (P6). P7 och P8 menar båda att allt 

man gör inomhus kan man också utomhus, eftersom pedagogiken ska genomsyra hela 
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verksamheten. För att detta ska vara genomförbart anser P8 att man behöver ”…medvetna 

pedagoger som kan föra en dialog kring hur arbetat skall fungera och hur vi ska arbeta kring 

utomhuspedagogik”.  

 

4.3 Analys kring rektorerna och pedagogernas syn på utomhuspedagogik 

I stort sätt alla rektorer och pedagoger anser att det är viktigt att man arbetar med 

utomhuspedagogik och att barnen känner en glädje i att vara utomhus men även att det är 

nyttigt för barnen att vistas utomhus. Norén-Björn (1993) belyser att barnen får frisk luft 

utomhus och detta leder till att smittorisken och infektioner inte blir den samma i 

utomhusmiljön som i inomhusmiljön. R3 tar även upp att det är rektorers och pedagogers 

uppdrag till att arbeta kring utomhuspedagogik ute på förskolorna. Då förskolan enligt Lpfö 

98 skall erbjuda barnen en planerad och oplanerad vistelse såväl inomhus som utomhus. 

 

Två rektorer, R3 och R4 tycker det är viktigt att man integrerar olika områden kring arbetet i 

utomhusmiljön, då tiden utomhus också ska vara pedagogisk, vilket även P7 och P8 belyser 

genom att påpeka att pedagogiken ska genomsyra hela förskoleverksamheten både inne och 

utomhus. Hedberg (2004) nämner att med hjälp av utomhusmiljön kan man stärka olika 

områden och oftast kommer det som naturliga inslag för barnen. En av rektorerna, R1 och två 

pedagoger P7 och P8 ser möjligheter kring utomhuspedagogik där man kan göra de saker man 

vanligtvis gör inne, även utomhus. Hedberg (2004) belyser att barnens förmågor till att ta sig 

an och bearbeta kunskapen, fungerar ofta bättre i en utomhusmiljö. Då Hedberg (2004) anser 

att det beror på att barnen i utomhusmiljön får befästa kunskapen genom att prova eller 

praktiskt taget öva kunskapen i verkligheten. Utomhuspedagogiken erbjuder inlärningsmiljöer 

som vi inte kan erbjuda barnen inomhus, utomhuspedagogiken ger möjlighet för barnen att 

skapa och förena ”begreppskunskap, teoretisk kunskap och erfarenhets- eller 

förtrogenhetskunskap” (Dahlgren & Szczepanski, 1997 s. 23). 

 

R1 och P6 belyser att barnen får chans till att uppleva saker i arbetet kring utomhuspedagogik, 

de olika upplevelserna tar barnen in med hjälp av sina sinnen. Dahlgren & Szczepanski (2007) 

belyser att de fördelar som finns kring lärande i utomhusmiljöer är att barnen just får använda 

sig utav sina sinnen för att erövra kunskapen. Även Norén-Björn (1993) belyser att barnens 
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inlärning sker via sinnesupplevelser. Barnen erövrar olika kunskaper genom att gripa, känna, 

se, lukta, smaka och med olika sätt utforska med hjälp av kroppen som klättra, dansa, springa 

med mera.  

 

R1 anser att arbetet kring utomhuspedagogik har en chans till att skapa en förståelse för 

naturen som senare i livet kan leda till att det finns ett ansvar till naturen i en hållbar 

utveckling.  Enligt Erikssons (2004) mening behöver vi alla en positiv kontakt med naturen 

för att vi ska finna en balans mellan miljöpåverkan och miljöhot inför den kommande 

framtiden. Hon belyser det viktigt att man kan njuta i naturen men även samtidigt följa den 

utveckling kring miljön som sker både lokalt och globalt.  

 

4.4 Rektorernas uppfattningar om varför man ska arbeta med 

utomhuspedagogik  

R1 tror att både personal och barn mår bra av att vara ute och att utevistelsen har betydelse för 

barns möjlighet att skapa en relation till naturen som sträcker sig genom hela livet. R2 och 

R3:s förskolor arbetar mer med utevistelse än utomhuspedagogik och det blir därmed en 

vistelse utifrån möjligheterna på gården. R2 menar också att det är viktigt att arbeta med 

utomhuspedagogik för att man ska få en inlärning genom praktiska situationer, då ”…alla lär 

sig på olika sätt och det är då viktigt att använda alla sina sinnen”. Samt som R3 belyser att 

promenaden till skogen kan ge möjlighet till oplanerade motorikbanor som erbjuds på ett 

naturligt sätt. R3 menar även att de skilda inställningar bland pedagogerna är bakomliggande 

för hur arbetet kring utomhuspedagogik är på förskolan. ”Pedagogerna tar ibland 

utomhusvistelsen som en planeringstid där de träffas och kan lösa de praktiska detaljerna för 

att få verksamheten och vardagen att gå samman” (R3). R4 belyser vikten av att det finns en 

strategi när de går ut och därmed en mening med arbete utomhus med barnen. ”Men även ta 

vara på naturens tillgångar och föra in dessa material inomhus och fortsätta arbetet 

där”(R4).  
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4.5 Pedagogernas uppfattningar om varför man ska arbeta med 

utomhuspedagogik 

P1 belyser användandet av utomhuspedagogik: ”…inte mer än att vi är ute varje dag, för det 

tycker vi är viktigt att barnen får komma ut”.  P2 belyser att de använder sig mer av 

utevistelse och ser det viktigt att man är ute, konflikter minskar och barnen finner en glädje av 

att vara ute. P3 menar att arbetet med utomhuspedagogik är betydande ”…för motoriken då 

det är nyttigt att vara ute i kuperad terräng”, då föräldrarna kanske inte har den tiden att låta 

barnen vistas ute i skog och mark. P4 belyser: ”Jag tycker man kan se att barn idag är mer 

bekväma och inte vana att vara i skogen utan blir förtvivlade om de ramlar”. P4, P5 och P6 

menar att de använder sig utav utomhuspedagogik och tycker det är ”…viktigt att man fångar 

upp barnens tankar, idéer och frågor” (P4), där man som pedagog spinner vidare på det och 

planerar verksamheten utifrån barnen. P6 anser att utomhuspedagogiken som arbetssätt ska 

genomsyra hela verksamheten då arbetet utgår efter läroplanen Lpfö98 där hon berättar att ”Vi 

arbetar mycket med läroplanen och kopplar allt vi gör till den”. P7 och P8 berättar att: ”…det 

är ju bra för barns grovmotoriska utveckling och den miljön ger möjlighet till spontana 

lekar”.  

 

4.6 Analys kring rektorernas och pedagogernas uppfattningar om varför 

man ska arbeta med utomhuspedagogik  

Varför man använder sig av utomhuspedagogik, både skiljer och förenar olika 

intervjupersoners svar. En viktig aspekt som både R3 och P6 belyser vikten av, är 

förpliktelsen i att arbeta med utomhuspedagogik, enligt Lpfö98, som säger: ”Verksamheten 

skall ge utrymme för barns egna planer, fantasier och kreativitet i lek och lärande såväl 

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

i planerad miljö och i naturmiljö” (Lpfö 98, s. 7).  

 

Fem av de tolv intervjupersonerna hävdar att genom utomhuspedagogiken ger man barnen 

möjligheten att vara medbestämmande och därmed utgå från deras intressen och tankar och 

spinna vidare på deras nyfikenhet genom att ”…fångar upp barnens tankar, idéer och frågor” 

(P4). Vilket gör att de finner glädjen av att vara ute (P2, P4, P5, P6 & P7). Naturens resurser 

gör att barnen får möta olika sorters terränger, som bidrar till att barnen utvecklar sin 
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grovmotorik samt att de får möjlighet till inlärning genom praktiska situationer, där barnen får 

upplevelser genom sina sinnen, vilket skapar en kunskap som befästes (R2, P3, & P7).  

 

Utevistelsen gör även att konflikter minskar och att barn som inte är vana att vistas i naturen 

får en möjlighet att skapa en relation till naturen. Som senare i livet kan göra att man får en 

förståelse för vad ens handlande har för konsekvenser för naturen (R1, P2, P3 & P4). Då 

arbetet med barn i naturen innebär att lägga grunden för ett miljömedvetande, menar Norèn – 

Björn (1993) att göra barn medvetna och samtidigt skapa en framtidstro och en 

handlingskraft, genom att gå ner till barnens nivå och börja arbeta där. Med förståelsen av det 

lilla perspektivet i form av att hålla försiktigt i olika djur, inte släng skräp med mera (Norèn – 

Björn 1993).  

 

P3 och P4 belyser att en bakomliggande faktor till att användandet av utomhuspedagogik inte 

arbetas med i den utsträckning som man vill kan vara att barnen ej är förtrodda med naturen. 

Ericsson (2004) belyser att för många innebär vistelse i naturen känslor förenat med oro, 

otrygghet och osäkerhet. Detta menar Ericsson (2004) beror på att vistelse i naturen inte är en 

del av vardagen för alla barn. Som kan åtgärdas genom att vistats i naturen regelbundet så att 

barnen får erfara olika miljöer, väder och årstider.  

 

Även de skilda inställningar till utomhuspedagogiken kan enligt en rektor vara 

bakomliggande för hur arbetet med utomhuspedagogik är på förskolan. ”Pedagogerna tar 

ibland utomhusvistelsen som en planeringstid där de träffas och kan lösa de praktiska 

detaljerna för att få verksamheten och vardagen att gå samman” (R3). Det är därmed viktigt 

att ”Det pedagogiska tänkandet får inte blåsa bort med den vind som fladdrar i håret” (Norèn 

– Björn 1993, s. 71), Det gäller enligt Norèn – Björn (1993) att som pedagog lära sig se 

möjligheterna och syftet till utevistelsen och ta vara på de naturliga situationer som uppstår i 

samband med den.  

 

4.7 Rektorernas förhållningssätt till utomhuspedagogik 

R1 belyser vikten av de förhållningssätt som finns på förskolan i form av en barnsyn som är 

inspirerad av Reggio Emilia och som genomsyrar verksamheten. ”Vi lyssnar in och låter 
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barnen visar vägen och därmed tro på att barnen är kompetenta individer och har därmed en 

stark tilltro till deras förmågor” (R1). För att kunna ha detta förhållningssätt arbetar de med 

reflektionstid istället för planeringstid, där de vidareutvecklar barns intressen och går djupare 

in på dessa områden genom att exempelvis göra temaarbete. R2 menar att det är viktigt att 

man har ett öppet förhållningssätt till naturen där man belyser för barnen vad som finns i 

naturen. Då man får möjlighet till att se det i verkligheten gör att man kopplar samman teori 

och praktik. ”Jag tycker att det är jätteviktigt att använda sig utav närmiljön för att få ett 

syfte till att vistas i naturen och då få en kontakt med naturen som är bra” (R3). R3 menar att 

det är viktigt och lärorikt för barnen med utomhuspedagogik men R3 skulle inte vilja ha en 

ren utomhusförskola utan ser möjligheterna i ett förhållningssätt där man kan ta delar av och 

kring utomhuspedagogik. Samt en inställning till utomhusvistelsen där pedagogerna inte 

skapar undanflykter på grund av väderlek utan ser till barnens behov då många barn lämnas 

tidigt och hämtas sent och enda möjligheten till frisk luft och utelekar är på förskolan. R4 

anser att det är viktigt för barnen att vara ute och framförallt att utevistelsen blir spännande 

och inspirerande för barnen. Detta genom att man skapar en verksamhet där man finns med 

utomhus och är deltagande i det som barnen gör och där igenom ”…guida barnen och hela 

tiden finnas till hands och inte stå i klungor och pratar pedagoger emellan”(R4).  

 

4.8 Analys kring rektorernas förhållningssätt till utomhuspedagogik 

Alla de fyra rektorerna belyser vikten av ett förhållningssätt där man utgår ifrån barnen för att 

forma förskoleverksamheten. I form av en barnsyn som R1 menar är inspirerad av Reggio 

Emilia, detta förhållningssätt gentemot barnen speglas i alla de intervjuade rektorernas svar: 

”Vi lyssnar in och låter barnen visa vägen och därmed tro på att barnen är kompetenta 

individer och har därmed en stark tilltro till deras förmågor” (R1). Reggio Emilia 

pedagogiken är enligt Dahlberg & Åsen (2005) den pedagogik som förekommer på de flesta 

kommunala förskolor. Denna syn kännetecknas av det rektorerna belyst: ”En djup respekt för 

barns rättigheter och potentialer /…/ en tro på barnet och framtiden” (Dahlberg & Åsen 2005, 

s. 190).   

 

Samtliga rektorer ser förhållningssättet i utomhuspedagogiken som viktigt, då det är en 

lärande situation för barnen. Rektorerna belyser betydelsen av att man även utomhus ser till 
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barnens behov och förutsättningar och arbetar efter att väcka nyfikenheten hos barnen för att 

skapa ett lärande även i utemiljöer. Som Norèn – Björn (1993) påpekar lär barn bäst då de får 

möjligheten att upptäcka och pröva sig fram. Inlärningen befäst därefter genom att man 

verbaliserar det barnen gör. Vilket R4 hävdar är de förhållningssätt han vill ha med 

utomhuspedagogiken, att man tar vissa delar av den men inte arbeta med den renodlat i 

förskolan.  

 

Flera rektorer menar att det är viktigt att man belyser för barnen vad naturen har att erbjuda, 

för att barnen ska få se det i verkligheten och då koppla samman teori med praktik. Vilket 

Dahlberg & Szczepanski (2004) håller med om att lärande i utemiljö gör att barnen får 

möjlighet att förena sina teoretiska kunskaper med praktiska, därför att upplevelsen i 

utemiljön gör att dessa två kunskaper förenas.  

 

Två av de fyra rektorerna (R2 & R3) nämner även att man som pedagog bör har ett öppet 

förhållningssätt mot naturen för att kunna erbjuda barnen möjligheter att skapa sig en relation 

med naturen.”Jag tycker att det är jätteviktigt att använda sig utav närmiljön för att få ett 

syfte till att vistas i naturen och då få en kontakt med naturen som är bra” (R3). Vilket 

Mårtensson (1993) och Dahlgren & Szczepanski (2004) håller med om, då de hävdar att 

närmiljön bör både locka och utmana barnet så att hela barnet deltar. För att skapa en 

inlärning i närmiljön, måste barnen få chansen att vistas där och få en upplevelse av de 

föreställningar barnet för att inlärning ska kunna ske.  

 

Två av de fyra rektorerna (R3 & R4) berör i sina svar pedagogens förhållningssätt i utemiljö 

som viktigt, då man som pedagog måste vara deltagande och finnas där för barnen genom att 

”…guida barnen och hela tiden finnas till hands och inte stå i klungor och prata pedagoger 

emellan” (R4). Då utevistelsen på förskolan kan vara den enda möjligheten för många barn till 

friskluft och utelekar, då många barn lämnas tidigt och hämtas sent. R3 menar därmed att 

pedagogernas inställning påverka utevistelsens utsträckning. Mårtensson (1993) menar att den 

inställningen vi pedagoger har till utomhuspedagogiken speglar vårt förhållningssätt. Vår 

inställning för vi omedvetet över på barnen. Så om pedagogerna inte tar med barnen ut i 

naturen och belyser dess mångfald och betydelse, blir den något främmande och obekant för 
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barnen. Förhållningssättet och inställningen till utomhuspedagogik är därav stor betydelse för 

utomhuspedagogikens möjligheter att nå alla barnen (Mårtensson, 1993).  

 

4.9 Pedagogernas arbete med utomhuspedagogik 

P1 menar att på hennes avdelning med de små barnen är vi bara med när de är ute, barnen 

själva är duktiga på att hitta på saker. P2 anser att det är mer en utevistelse som de arbetar 

med ifråga om de små barnen medan de stora barnen går på utedagar. P3 belyser att ”Det 

finns många saker som man kan göra ute och att man då ta tillvara på barnens intresse och 

att man spinner vidare på det”, vilket även P5 och P7 belyser. P3 och P4 berättar för oss att 

de ibland flyttar ut samlingarna utomhus, då det är lättare att göra det utomhus än inomhus. 

”Just nu arbetar vi med ett matematiktema och har arbetat med olika begrepp, bland annat 

uppe och nere, då har vi sprungit upp och ner för en backe vi har på gården” (P4).  

 

P5:s arbete med utomhuspedagogik, är att hitta lärande i vardagssituationer och hela tiden 

utgår från barnens behov. ”Vi lär tillsammans pedagog och barn, barn och barn”(P5). P5 och 

P6 börjar alltid dagen med ett ”äventyr” som aldrig är förbestämt utan de går dit barnens 

nyfikenhet tar dem, exempelvis under vandringens gång ”Hittar vi kanske en växt som de blir 

nyfikna på och får där in lärande med bokstäver och matematik, genom att räkna hur många 

sådana växter vi hittar och vilken bokstav den börjar på” (P6). Detta ”äventyr” sträcker sig 

fram till lunch och därefter spenderar barnen resten av dagen uppe på basen, där finns ett 

vindskydd, en kåta som de kan elda i, sandlåda, leksaker med mera. P5 och P6 berättar att 

deras arbete med utomhuspedagogiken har arbetssättet ”Observera först, planera sen”. P5 

och P6 har inte planeringstid, utan en gång i veckan har de istället reflektionstid där de 

reflekterar tillsammans pedagoger emellan för att utveckla verksamheten. P5 och P6 menar att 

det är upp till pedagogerna att ställa frågor och förmedla kunskap och väcka nyfikenhet. Men 

det innebär också att man som pedagog inte alltid ger ut alla svaren utan låter barnens 

nyfikenhet leda dem fram till svaret. P6 menar således att de: 

 

… arbetar hela tiden med att koppla teori och praktik, så om man kastar en 

sten i ett dike, säger det plopp sen försvinner stenen och att man då 

benämner det rätta ordet sjunker och då skapas ett lärande för barnen kan 

koppla kunskapen till en upplevelse (P6).  
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På P7:s förskola arbetar man med utomhuspedagogik och man vistas i skogen då man har nära 

till den. Både P7 och P8 beskriver en användning av spontana och planerade motorikbanor i 

skogen, då de spontana ofta innebär att ”…vi passerar genom skogen där barnen får kliva 

över grenar, klättra över stenar, hoppa över gropar och liknande” (P7). P7 berättar att de har 

sångsamlingar och även drama i skogen, de samlar och använder de material som man kan 

hitta i naturen och föra in det i verksamheten. P8 belyser att de försöker att vara i skogen en 

gång i veckan, där de har byggt upp ett vindskydd och barnen har gjort gömställen och hyddor 

som de leker i. Då de även har planerade aktiviteter som att gräva ner äppelskal och plast för 

att kunna se vad som händer och få in arbete med hållbar utveckling.  

4.10 Analys kring pedagogernas arbete med utomhuspedagogik 

Arbetet med utomhuspedagogik på de förskolor vi besökt skiljer sig åt, då vissa förskolor 

arbetar mer med utomhuspedagogik och andra arbetar mer med vad vi skulle definiera som 

utevistelsen. 

 

Fyra av de åtta pedagogerna som vi intervjuade lyfte fram att det var viktigt att man tar 

tillvara på och fångar upp barnens intressen och spinner vidare på det. Som Norén-Björn 

(1993) belyser handlar det om att man i förskolan ibland får frångå den planering man gjort, 

då barnen upptäcker andra saker, som ligger till större vikt för deras intressen. Då man tar 

fasta på det som barnen upptäcker och för stunden lägger vikt vid det som barnen finner 

intressant och vill veta mer kring. P3, P4, P5 och P7 belyste att det finns saker som man kan 

göra ute, där vissa aktiviteter lämpar sig bättre utomhus än inomhus. Det gäller att man som 

pedagog tar till vara på de naturliga situationerna som uppstår, där det man vanligtvis gör 

inomhus också gör utomhus, detta leder till flexibilitet då barnen inte behöver vänta på det 

rätta tillfället och tonvikten läggs även i utomhusmiljön (Norén-Björn, 1993). 

 

P5 och P6 anser att det är upp till pedagogerna att ställa frågor och förmedla kunskap till 

barnen, men det är viktigt att man som pedagog inte ger barnen svar på deras frågor utan att 

man låter barnen själva tänka efter och söka kunskap på egen hand. Enligt Lpfö 98 skall 

barnen kunna söka ny kunskap, men samtidigt ska pedagogerna finnas med att och stötta 

barnen i utvecklingen. 
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P7 och P8 använder sig både av planerade och spontana motorikbanor i skogen, de spontana 

blir oftast då barngruppen är på väg upp i skogen. Där de belyser att de inte alltid tar den 

lättaste vägen upp till platsen där de ska vara, just för att utmana och utveckla barnens 

motoriska färdigheter. Lpfö 98 säger att ”Arbetslaget skall ansvara för att arbetet i 

barngruppen genomförs så att barnen får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling” 

(s.10). Det är förskolans plikt att ge barnen rörelse i vardagen och möjlighet till fysisk 

aktivitet och därför är det viktigt att barnen får en allsidig rörelseerfarenhet för den fortsatta 

utvecklingen. Motoriken är viktig i grupptillhörigheten, om man har god kontroll på sin kropp 

blir man mer säker på sig själv och man får en inbjudan till gemenskapen, än om man är 

osäker på sin kropp (Grindberg & Langlo Jagtoien, 2000). Det är därför viktigt att man 

erbjuder barnen fysisk aktivitet, som är lättare att uppnå utomhus än inomhus menar 

Grindberg & Lango Jagtoien (2000). 

 

P8 arbetar med att barnen ska uppleva olika saker utomhus. Hon berättar för oss att hon 

tillsammans med barnen grävt ner äppelskal och plast i marken, detta för att barnen skall få 

uppleva vad som händer med plasten och äppelskalen. Här blir arbetet upplevelsebaserat, då 

barnen får uppleva olika saker och på så vis skapa kunskaper kring ämnet. Szczepanski (2007) 

belyser att lärandet utomhus ger barnen möjlighet till en upplevelse på ett helt annat sätt än 

vad inomhusmiljön kan erbjuda barnen. Dahlgren & Szczepanski (2004) anser att när man 

lägger undervisningen i utemiljön blir engagemanget för natur, kultur, miljö och hälsofrågor 

mer vanligt och synligt i det vardagliga. Författarna menar också att lärande kring 

utomhuspedagogik och dess didaktik är en viktig del i hållbar utveckling. Lpfö 98 belyser att 

arbetet i förskolan skall ge barnen en förståelse till hur sina egna handlingar kan påverka den 

miljö som finns runt dem. 

 

4.11 Rektorernas uppfattningar om utomhuspedagogiken har betydelse för 

barns grov motoriska utveckling 

Alla de intervjuade rektorerna tycker att utomhuspedagogiken har en stor betydelse för barns 

grovmotoriska utveckling. ”Grovmotorikens träning är inte den samma om man vistats på en 

asfalterad plan med en konstruerad lekplats som i naturen där användningen av 
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grovmotoriken tränas naturligt genom kuperad terräng med stock och sten” (R1). R2 

upplever att dagens lekplatser är väldigt tillrättalagda för att barnen inte ska skada sig, vilket 

bidrar till att möjligheten till träning av grovmotoriken hämmas. ”Att det enklaste sättet att 

utveckla och träna sin grovmotorik är i naturen där barnen snubblar över grenar och visats i 

en miljö som lockar till rörelse” (R2). Naturen med dess olika material och miljöer ger enligt 

R3 barnen möjlighet att på ett naturligt sätt utmanas och inbjudas till en träning som är 

omedveten men rolig.  

 

4.12 Pedagogernas uppfattningar om utomhuspedagogiken har betydelse 

för barns grovmotoriska utveckling 

Enligt alla intervjuade pedagoger är utomhuspedagogiken av största betydelse för barns 

grovmotoriska utveckling. Enligt P1 övas grovmotoriken på ett annat sätt utomhus än 

inomhus. Som P2, P3, P4 och P5 nämner erbjuder naturen en kuperad terräng, vilket långt 

ifrån alla barnen är vana vid, vilket leder till att barnen får en naturlig träning av 

grovmotoriken. P4 belyser att barnen inte tänker på att de rör sig utan det går automatiskt att 

de klättrar över stenar och stockar. Hon menar att det också är viktigt att de barn som har svårt 

med motoriken får vistas i skogen och träna på sin balans och de grovmotoriska färdigheterna. 

Vilket P6 belyser som viktigt för att man ska kunna utveckla sin grovmotorik måste man få 

möjligheten att vara utomhus och mötas av dessa utmaningar. ”Sen att man får möjlighet att 

koppla träningen med upplevelser och upptäckter” (P7). P7 anser att grovmotoriken är basen 

för hela kroppen och den övar man och tränar bäst i naturen. Den naturliga träningen av 

grovmotoriken som naturen ger barn menar P8 är oerhört viktig och att barnen faktiskt får 

kämpa lite själv när de har trillat eller vill förflytta sig.  

 

4.13 Analys kring rektorernas och pedagogernas uppfattningar om 

utomhuspedagogiken har betydelse för barns grovmotoriska utveckling 

Alla intervjuade rektorer och pedagoger nämner vikten av att arbeta med utomhuspedagogik, 

och dess betydelse för barns grovmotoriska utveckling. Ericsson (2005) belyser att genom 

vistelse i naturen, ger man barn en naturlig möjlighet till att utvidga och nyansera sin 

rörelserepertoar, vilket stimulerar och automatiserar barns grovmotorik. I alla de fyra 
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rektorernas svar finns en röd tråd, då alla har som argumentet, att barns grovmotorik i naturen 

ger möjlighet till att på ett naturligt sätt utvecklas. ”Grovmotorikens träning är inte den 

samma om man vistas på en asfalterad plan med en konstruerad lekplats som i naturen där 

användningen av grovmotoriken tränas naturligt genom kuperad terräng med stock och sten” 

(R1). Vilket även Björkman (2005, s. 17) stärker: ”…genom att leka i skog och mark ska 

barnen få en stark naturkänsla och naturliga tillfällen att röra sig och utvecklas motorisk”. I 

sju av de åtta pedagogernas svar kom det fram tankar kring terrängen som naturen har att 

erbjuda i form av en kuperad terräng med möjlighet till naturlig och omedveten träning av 

motoriken. Där barnen omedvetet använder sin grovmotorik, vilket Ericsson (2005) 

framhåller som viktigt att vi har möjligheten att påverka miljön barn vistas i och därmed 

erbjuda en miljö som främjar denna utveckling. 

 

R1 belyser att dagens lekplatser är väldigt tillrättalagda för att barnen inte ska skada sig, vilket 

bidrar till att möjligheterna till träning av grovmotoriken hämmas. Därför ser R2 att naturens 

möjligheter är ytterligare ett skäl till att använda utomhuspedagogiken: ”Det enklaste sättet att 

utveckla och träna sin grovmotorik är i naturen där barn snubblar över grenar och vistas i en 

miljö som lockar till rörelse”, vilket även R2, R3, R4, P3, P4 och P6 framhåller att de material 

som man försöker konstruera på gården, redan finns i naturen på ett naturligt sätt, där barnen 

möts av utmaningar och därmed inbjuds till omedveten träning av grovmotoriken, på ett roligt 

sätt. Ericsson (2005) tar upp detta perspektiv, att det vore önskvärt att varje skolgård gav 

möjligheter till att snurra, gunga, springa, hoppa med mera. Därför behöver många 

förskolegårdar rustas upp och förnyas för att kunna inbjuda och därmed inspirera till 

rörelselek och motorisk träning. Grahn (2007) håller med om detta perspektiv då han menar 

att eftersom att barnen vistas så stor del av sin vakna tid på förskolan, så kan förskolegården 

för många barn vara den enda utomhusvärld de får leka i under veckodagarna, ”Därför bör 

den tillmätas betydelse” (Grahn 2007, s. 59).   

 

Tre av de åtta pedagogerna (P3, P4 & P5) belyser vikten av att vistas i naturen med de barn 

som har grovmotoriska svårigheter samt att barn som inte är vana att vistas i naturen, får 

möjligheten att möta kuperad terräng. Vilket Ericsson (2005, s. 123) instämmer i ”Miljön 

påverkar också hur barns motorik utvecklas. En viktig möjlighet att aktivt påverka barns 

motoriska utveckling kan därför vara att påverka den miljön de vistas i”. Samt att barn idag 
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inte är vana vid att vistas i skog och mark, då det inte är en del av deras vardag och man är 

därmed inte förtrogen med utomhuspedagogikens möjligheter, utan kopplar samman 

utevistelse med otrygghet och obehag då erfarenheter om naturen är små (Ericsson 2004).  

 

4.14 Rektorernas uppfattningar om utomhuspedagogiken har betydelse för 

barns hälsa. 

Sammantaget säger alla intervjuade rektorer att de anser att smittor i form av infektioner, 

förkylningar med mera minskar med hjälp av utomhuspedagogiken, då man utomhus rör sig 

på en större yta och därför blir det inte så koncentrerat som inomhus. ”Detta är fullkomligt 

logiskt” (R2). Utifrån en hälsosynpunkt menar R1 att vi mår bra av att vara ute. R1 belyser att 

pedagogerna som arbetar mycket utomhus upplever att det mår fysiskt bättre och känner sig 

allmänt friskare. Detta tror R1 även upplevs av barnen. Genom att vara utomhus minskar även 

stressen och ljudnivån sänks. R2 menar att barn och personal blir friskare. ”Den friska luften 

bygger upp hälsa” (R3). Vilket även R4 hävdar ”…att frisk luft inte är fel”. Genom 

utevistelse bygger barnen upp sina muskler, vilket inte enbart gynnar motoriken utan även 

deras hälsa menar R4.  

 

4.15 Pedagogernas uppfattningar om utomhuspedagogiken har  någon 

betydelse för barns hälsa 

De intervjuade pedagogerna tycker alla att utomhuspedagogiken har betydelse för barnens 

hälsa då bakterier inte far runt på samma sätt utomhus som inomhus, då ytan som barnen 

befinner sig på är större utomhus. ”När man är ute nyser man inte direkt på varandra som 

man gör om man skulle vara inne eftersom det blir större yta att röra sig på” (P3).  P6 och P7 

anser att utomhuspedagogiken ”…erbjuder barn en möjlighet till rörelse som är bra för deras 

hälsa”(P6). Att ta tillvara på den upptäckande världen naturen är, menar P8 hör samman med 

hälsa då ”barn mår bra av den friska luften, kroppen mår bra och det är viktigt för det 

kommande lärandet”. P4 och P6 anser att man får en naturlig rörelseglädje som motverkar 

ohälsa i form av övervikt. ”Eftersom att barnen använder och arbetar med hela sin kropp, 

barnen kan komma dragandes på stora stockar så de använder sin kropp hela tiden och hela 

dagen”(P6). Sen belyser P4 och P6 att ljudnivån blir helt annorlunda ute, det blir tyst på ett 
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annat sätt fast att barnen pratar, skojar och skrattar. P6 menar att utomhuspedagogiken också 

bidrar till en stressfri miljö, ”…vilket är hälsofrämjande för både barn och pedagoger” (P6).  

 

4.16 Analys kring rektorerna och pedagogernas uppfattningar om 

utomhuspedagogiken har betydelse för barns hälsa 

Alla de tolv intervjuade personerna belyste utomhuspedagogikens betydelse för barns hälsa i 

form av att utomhus sprids inte smittor av olika slag på samma sätt som inomhus, då ytan 

utomhus inte är lika koncentrerad som inomhus. Claesdotter (2005) belyser att, 

utomhuspedagogiken i form av utevistelse och rörelse, visar på att det medverkar till en 

minskad infektionskänslighet. Vilket även Nelson (2007) hävdar att det blir en positiv effekt 

av utevistelse och fysisk aktivitet. Där han menar att ”Regelbunden fysisk aktivitet minskar 

stress och påverkar immunförsvaret positivt” (Nelson 2007, s. 114).  

 

Andra ohälsofaktorer som berördes av R1, P4 och P6 var ljudnivån, i form av att den blir helt 

annorlunda utomhus och att den framförallt sänks. Samt att R1 och P6 upplever att det bidrar 

till en stressfri miljö utomhus som P6 tycker ”...är hälsofrämjande för både barn och 

pedagoger”. Utifrån stress menar Nelson (2007, s. 110) att ”en långvarig och intensiv stress 

sänker aktiviteten i immunsystemet. Därmed skulle kronisk eller tätt upprepad stress kunna 

leda till en minskad motståndskraft mot en mängd olika sjukdomar”. Claesdotter (2005, s 93) 

menar att ”naturen har en läkande effekt på bland annat koncentrationssvårigheter och stress. 

Man blir piggare, lugnare, gladare och mindre konfliktbenägen”. Denna avlastning som man 

får i naturen belyser även Szczepanski (2007) vikten av, att man i naturen blir friskare, då 

kontakten med naturen bidrar till en stimulans av positiva känslor som skapar en harmoni och 

främjar vår hälsa. I en grön naturpräglad miljö som är full av mångfald så sjunker 

stresshormoner (Claesdotter, 2005). ”Alltså mår alla barn bra av utomhuspedagogik” 

(Claesdotter 2005, s. 93).  

 

Det finns liknande svar mellan rektor och pedagoger (R4, P4, P6 och P7) ifråga om 

utomhuspedagogikens betydelse för barns möjlighet till att bygga upp sin kropp och sina 

muskler genom fysisk aktivitet och rörelse, vilket de intervjuade menar förebygga övervikt 

hos barn.”Eftersom att barnen använder och arbetar med hela sin kropp hela tiden och hela 
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dagen”(P6). Enligt Nelson (2007) är övervikt och fetma en fysisk hälsobelastning som följer 

barnen från barndomen in i vuxenlivet. Dahlgren & Szczepanski (1997) belyser att 

utomhuspedagogiken ger barn möjlighet att förebygga dessa hälsobelastningar, genom att 

med hjälp av naturkontakt och rörelse utveckla harmoni, fantasi och kreativitet som enligt 

Dahlgren & Szczepanski (1997) är viktiga förutsättningar för ett välbefinnande och en god 

hälsa.  

 

Ett återkommande ställningstagande från både rektorer och pedagoger (R1,R2, R3, R4, P1, 

P4, P5, P6, P8) är att de upplever att både barnen och de själva blir friskare genom vistelse 

utomhus. ”Barn mår bra av den friska luften, kroppen mår bra och det är viktigt för 

kommande lärande” (P8). Detta stärker Dahlgren & Szczepanski (1997, s. 46) där de hävdar 

att ”Av hälsoskäl borde vi vistas mer utomhus” . Samt att naturen är en plats där man samlar 

krafter för att orka med vardagen man ingår i. Även Nelson (2007) påpekar vikten av den 

positiva effekten som naturen har på hälsan, som erbjuds genom utomhuspedagogiken med 

dess fysiska aktiviteter i form av rörelse som sprider glädje och en nyfikenhet som barn kan 

utforska i naturens olika miljöer.  
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5. DISKUSSION 

Vi diskuterar här fördelar och nackdelar av vårt metodval samt gör en utvärdering av hela 

arbetet som vi diskuterar i en slutdiskussion. Slutligen lägger vi fram olika möjligheter till 

framtida studier och drar slutsatser av vår studie. 

 

5.1 Metoddiskussion 

Vi anser att vårt val av metod för undersökningen, i form av semistrukturerade intervjuer, var 

den mest givande metoden utifrån våra frågeställningar. Vi utgår ifrån att informanterna i 

undersökningen har varit ärliga i sina svar på intervjufrågorna. Dock hävdar vi att deras svar 

omedvetet kan ha påverkats av våra uppfattningar, då vi gav ut intervjufrågorna i förväg, för 

att ge informanterna möjligheten att förbereda sig. Vi hävdar att denna föreberedelse kan ha 

påverkat informanternas svar i form av en tankeprocess av att vilja ge oss studenter de svar vi 

önskade. Vi fann även att vår intervjuguide var av stor betydelse för vår studie, genom den 

fick vi möjlighet att anpassa intervjuerna efter de olika personerna, vilket vi anser är viktigt 

för att kunna uppnå bästa möjliga resultat. Vi fann även att det var en stor tillgång i att ha 

bandspelaren som verktyg vid intervjuerna som gav oss möjlighet att gå tillbaka och lyssna in 

vid bearbetningen av materialet. Fördelen med att vara två vid intervjuerna och vid 

bearbetningen av materialet anser vi var betydelsefullt, då vi fick olika synvinklar på 

informanternas svar. En undersökning i denna storlek är långt ifrån hela sanningen, vilket vi 

är medvetna om. Den har enbart gett oss en inblick i vad några rektorer och pedagoger har för 

förhållningssätt och arbetssätt med utomhuspedagogiken och dess betydelse för barnens 

motoriska utveckling och hälsa. Det som gör att vi ändå anser att vi fått en god bild av vad 

rektorerna och pedagogerna anser om utomhuspedagogik är att alla varit positiva och deltagit 

i intervjuerna. Något vi reflekterat över är om informanternas inställning till 

utomhuspedagogik, påverkas av deras vetskap om vårt examensarbete.  

 

5.2 Slutdiskussion 

Innan undersökningen började antog vi att det skulle förekomma markanta skillnader i 

användandet av utomhuspedagogik, då en av de fyra förskolorna är en profilerad uteförskola. 

Vi fick detta bekräftat i vår undersökning, då den profilerade uteförskolan skiljer sig tydlig 
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jämfört med de tre andra icke profilerade förskolorna, där arbetet istället utgår mer ifrån 

utevistelse än utomhuspedagogik. 

 

I vårt resultat kunde vi urskilja en enighet från informanterna, där alla belyste, att genom 

utomhuspedagogik får barn chans att vara medbestämmande och deras intressen, tankar och 

idéer tas i beaktande och kan då spinnas vidare på. Vilket vi anser man gör genom att ge barn 

möjlighet att vistas i olika miljöer då material i naturen erbjuder barnen en inspirationskälla, 

där möjligheter finns att verkställa sina idéer genom att använda sin kreativitet och fantasi. Att 

se utomhuspedagogikens möjligheter är enligt Öhman & Sundberg (2004) en viktig aspekt i 

arbetet med naturen. Denna enighet upplever vi beror på att både rektorer och pedagoger hade 

en enad syn på barnen utifrån vad vi uppfattar som en barnsyn speglad från Reggio Emilia. 

Denna syn har vi kunnat utskilja på alla de fyra förskolorna vi besökt genom att alla rektorer 

och pedagoger belyste betydelsen av att utgå från att barnen är kompetenta och kreativa 

individer som är fulla av möjligheter och som själva kan visa på intressen. Pedagogens roll 

blir enligt vår uppfattning att vara kompetent nog att kunna just spinna vidare och använda 

barnens inspiration och intressen för att skapa ett lärande för barnen i utemiljö.  

 

Vi såg en positiv bild överlag hos informanterna samt en vilja att utveckla arbetet med 

utomhuspedagogik, då man i dagens läge inte arbetar med det i den utsträckningen man vill 

på alla förskolor. Informanterna i form av både pedagoger och rektorer är medvetna om den 

positiva effekten som utomhuspedagogiken har, där allt du gör inomhus kan du även göra 

utomhus. Det räcker inte enligt oss att naturens mångfald erbjuder en frihet för barnen att 

själva bestämma hur de ska använda miljön, vilket ger pedagoger chansen att fånga upp barns 

idéer och integrera andra områden (Szczepanski, 2007). Om arbetet med utomhuspedagogik 

enbart grundar sig på ett intresse istället för en betydelsefull grund som man kan stödja sitt 

intresse mot. I fråga om medvetenhetens olika uttryck uppfattade vi skillnader mellan rektorer 

och pedagoger. Där flertalet rektorer belyste vikten av att vara medveten om varför man 

använder utomhuspedagogik och vad den har för betydelsebärande faktorer, istället för att 

enbart låta ett intresse styra arbetet med utomhuspedagogik. Vi anser att ett intresse fanns hos 

flertalet pedagoger men att detta intresse inte enbart kan ligga till grund för varför man 

använder sig av utomhuspedagogik. Då vi hävdar att ens intresse kan svalna och därmed finns 

risken för att utomhuspedagogiken bara blir en trend eftersom ens intresse sedan styr in en på 
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andra områden och då hoppar man på nästa trend. Vi fann därmed en oro i att intresset inte är 

en tillräckligt bärande grundsten i arbetet med utomhuspedagogiken utan vi eftersökte en 

medvetenhet som har sin grund i det som rektorerna belyser i form av en medvetenhet om 

varför man arbetar med utomhuspedagogik samt var den kan har för betydelse för barn.  

 

Att arbeta medvetet med utomhuspedagogik handlar enligt vår uppfattning om att se 

möjligheter i att skapa lärande tillfällen utomhus och därmed ta tillvara på möjligheterna till 

att integrera olika områden på ett naturligt sätt med hjälp av utomhuspedagogiken. Vi 

upptäckte en bredd i utomhuspedagogiken, där vi fann att naturen lättare kan skapa en 

helhetsbild för barnet eftersom att man i naturen kan koppla samman lärandet inomhus med 

praktiska erfarenheter utomhus. Då barnen kopplar sina teorietiska kunskaper med praktiska 

upplevelser, vilket enligt Grahn (2007) är betydelsefullt då naturen presenteras för barnen på 

olika vis genom sinneintryck. Detta anser vi har stor betydelse för barnens chans till att 

utveckla en relation till naturen som sträcker sig genom hela livet och därmed betydelsen av 

att senare i livet kunna skapa en förståelse för att vårt handlande med miljön får 

konsekvenser.  

 

Något som vi ställer oss kritiska till är att av de tolv informanterna nämnde enbart två 

betydelsen av uppdraget från Lpfö 98: 

 

Verksamheten skall ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och 

kreativitet i lek och lärande så väl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen 

bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i 

naturmiljö (Lpfö 1998, s. 7).  

 

Denna omedvetenhet om uppdraget ovan fann vi förvånande, då det även framkom i vår 

undersökning att en av informanterna inte ville arbeta med det, vilket vi finner förbluffande 

och besynnerligt då man som pedagog ser betydelsen och fördelarna med 

utomhuspedagogiken men ändå inte vilja ta del av arbetet. Vad kan då ligga bakom att Lpfö 

98 kommit i skymundan och därmed inte blev rektorerna och pedagogernas självklara svar på 

varför man bör arbeta med utomhuspedagogiken i förskolan? Kan denna inställning bero på 

okunskap eller rädsla? Vi upplever själv att Lpfö 98 inte i klarspråk belyser 

utomhuspedagogikens roll i förskolan, vilket citatet ovan visar på. Dock hävdar vi att denna 
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tolknings möjlighet ger oss utrymme att ge utomhuspedagogiken en större plats i förskolans 

verksamhet och att det är här rektorers och pedagogers okunskap och rädsla kommer till 

uttryck eftersom utomhuspedagogiken har en sådan begränsad och liten plats i förskolan. 

 

Bakomliggande faktorer till användandet av utomhuspedagogik har vi fått skilda 

uppfattningar om, från informanterna. Flertalet belyser att man mår bra av att vara ute i friska 

luften och att vistelsen där gör att konflikter mellan barnen minskar och stress och ljudnivån 

sänks, samt att smittoriken blir mindre utomhus eftersom att det är större ytor utomhus och 

det blir därmed inte så koncentrerat som inomhus. ”Naturen avlastar, koncentrationen blir 

bättre, mindre konfliktbenägna och uppenbarligen friskare när vi så att säga återvänder till 

naturen” (Szczepanski 2007, s. 23). Så förutom att barnen får frisk luft betonar Norèn – Björn 

(1993) att utevistelse bidrar till en minskning av infektioner och allergier, vilket bidrar i 

högsta grad till barns positiva utveckling. Denna uppfattning delar vi med informanterna och 

även Dahlgren & Szczepanski (1997) som stärker utomhuspedagogikens betydelse i form av 

att man utifrån hälsoskäl bör spendera mer tid utomhus. Eftersom man i naturen får möjlighet 

att koppla bort alla tankar som annars styr vårt beteende, så att stressen minskar och ljudnivån 

sänks, vilket gör att man får chansen att ta sig an naturens möjligheter och utveckla fantasi, 

kreativitet och harmoni som enligt författarna är viktiga förutsättningar för hälsa och 

välbefinnande. Att det förekommer en sådan enighet från både rektorer och pedagoger i fråga 

om varför man bör arbeta med utomhuspedagogik, hävdar vi beror på att de positiva 

effekterna av utomhuspedagogiken är mer framstående än de negativa. Då vi själva har haft 

svårt att belysa negativa effekter av utomhuspedagogiken samt att informanterna utifrån vår 

uppfattning ibland velat ge oss studenter de svar de tror vi vill ha och därmed har den positiva 

inverkan tagit överhand gentemot de negativa aspekterna. Utifrån de negativa aspekterna med 

utomhuspedagogik har vi enbart funnit fragment från pedagoger främst då vi upplevt en 

mindre irritation i att minskad personaltätheten samt större grupper inte möjliggör arbetet med 

utomhuspedagogik utan snarare försvårar. Eftersom att gården då blir enda alternativet 

eftersom man inte är tillräckligt med personal för att våga sig ut i skogen med en stor grupp 

barn på grund av skaderisk samt att man inte har möjlighet att ha uppsikt över alla barn på en 

sådan stor yta. Detta anser vi kan ha en stor betydande roll att utomhuspedagogiken hos 

flertalet rektorer och pedagoger enbart är på en vision nivå men att de ser möjligheterna med 

arbetssättet.  
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Att naturen har obegränsat med möjligheter, var som vi nämnt ovan återkommande i vårt 

resultat. Då flertalet informanter nämnde möjligheterna med att gå oplanerade motorikbanor 

för att barnen på ett mer naturligt och roligt sätt får träna sina motoriska färdigheter, då barnen 

får ta sig fram i kuperad terräng. Samt att man har en strategi när man går ut men även 

flexibiliteten att frångå den om barnens intressen tar en oväntad vändning. Att vara i naturen 

anser vi är oerhört viktigt då alla barn idag inte är vana att vistas i den miljön, vilket vi fick 

indikationer på från informanterna. Vilket även Ericsson (2004) belyser vikten av då vistelse i 

skog och mark för många barn inbegriper en känsla av oro och otrygghet, eftersom att deras 

förtrogenhet med naturen är så pass liten. Denna förtrogenhet med naturen kan man enbart 

enligt författaren få genom att vistas ute regelbundet i olika väderslag och årstider. Därför 

ställer vi oss frågande till varför användandet av utomhuspedagogiken inte är större, då alla 

informanter anser att det är viktigt och betydelsefullt för barnen att vistas utomhus. Barnen får 

uppleva genom sina sinnen, vilket gör att det blir ett lärande som passar alla barn, oavsett 

inlärningsstil eftersom naturen både kan gestaltas genom praktiska och teoretiska situationer. 

Vilket även Norèn – Björn (1993) framhåller, där hon menar att barn lär bäst genom att själva 

få upptäcka och pröva sig fram, då barnen själva få känna sina begränsningar och en inlärning 

befästs genom att man som pedagog sätter ord på det barnen gör och kopplar därmed samman 

teori med praktik.  

 

Genom hela undersökningen har vi påträffat en inställning, där många pedagoger målar upp 

en bild av utomhuspedagogiken i form av en ständig utomhusvistelse i stället för att se dess 

möjligheter att ta inslag av den för arbetet utomhus i förskolan. Vi har uppfattat en oro och en 

okunskap hos de flesta pedagogerna kring utomhuspedagogiken, då pedagogerna ser hinder 

istället för möjligheter och därav brister i användandet av utomhuspedagogiken. Trots denna 

inställning från pedagoger fick vi ändå uppfattningen om att de hade en vision om att använda 

naturen och därmed få pedagogiken till att genomsyra hela verksamheten. Vi bör inte se 

utevistelsen som ett avbrott, utan pedagogiken måste följa med ut istället för att stanna på 

tröskeln (Norèn – Björn 1993).  Både rektorer och pedagoger anser vi har goda argument för 

användandet av utomhuspedagogik och därmed en bra grund för att utveckla arbete med 

utomhuspedagogik. 
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5.3 Framtida studier 

I efterhand känner vi att det hade varit intressant att göra observationer på förskolor, för att få 

en mer omfattande bild på hur arbetet med utomhuspedagogik i förskolorna går tillväga. Detta 

skulle ge oss en mer mångfaselserad bild, som vi skulle kunna koppla samman med den data 

vi samlat in i form av intervjuer kring arbetet med utomhuspedagogik i förskolan. Genom 

observationer som exempelvis en videokamera skulle kanske fånga saker som vi inte fått fram 

i intervjuerna med rektorer och pedagoger. Vi finner det även intressant att följa arbetet med 

utomhuspedagogik i förskolan året om, för att se om arbetet med utomhuspedagogik skiljer 

sig beroende på vilken årstid det är. Vi anser att utomhuspedagogik skulle finnas som en 

obligatorisk kurs i lärarprogrammet, eftersom man som lärare i förskolan skall arbeta med 

utomhusvistelsen i den vardagliga verksamheten, enligt Lpfö 98.  
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Bilaga A 

 

Intervjufrågor – Rektorer 

Utomhuspedagogik i förskolan 

 

1. Vilken utbildning har du och hur många år har du varit rektor? 

 

2. Hur ser du på utomhuspedagogik? 

 

3. På vilket sätt arbetar ni med utomhuspedagogik? Varför gör ni det?  

 

4. Vilket förhållningssätt har du till utomhuspedagogik? 

 

5. Anser du att utomhuspedagogiken har betydelse för barns grovmotoriska utveckling och 

hälsa? 

 

 

Tack på förhand  

 

Med vänliga hälsningar Martina Johansson & Jonna Svensson 

  



 

 

 

 

 

Bilaga B 

 

Intervjufrågor – Pedagoger i verksamheten 

Utomhuspedagogik i förskolan 

 

1. Vilken utbildning har du och hur många år har du arbetat i förskolan? 

 

2. Vilken åldersgrupp arbetar du med? 

 

3. Hur ser du på utomhuspedagogik? 

 

4. Använder ni er av utomhuspedagogik i förskolan? I så fall varför? 

 

5. Hur arbetar ni med utomhuspedagogik? 

 

6. Anser du att utomhuspedagogiken har betydelse för barns grovmotoriska utveckling och 

hälsa?  I så fall på vilket sätt? 

 

 

Tack på förhand  

 

Med vänliga hälsningar Martina Johansson & Jonna Svensson 

 

 


