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ABSTRAKT 

Utomhuspedagogik är pedagogik som fokuserar på en kunskapsinlärning där naturen är 

objektet och platsen för var lärandet sker. Genom att barnet själv får använda alla sina 

sinnen i sin upplevelse blir lärandet verklighetsbaserat. När lärandet återupprepas kan 

erfarenheterna sedan reflekteras vilket resulterar i nya kunskaper. 

Vi har valt att intervjua sex pedagoger från tre olika förskoleavdelningar med olika 

inriktningar gentemot bedrivandet av utomhuspedagogik i sin verksamhet, 

naturförskolan, utomhusförskoleavdelningen och den traditionella förskoleavdelningen. 

Syftet med detta examensarbete är att se hur utomhuspedagogiken kan främja 

inlärningen inom andra ämnesområden, som matematik, språkutveckling och hållbar 

utveckling samt att se utomhuspedagogiken ur ett hälsofrämjande perspektiv. Vi vill 

även ta reda på hur användningen av utomhuspedagogiken skiljer sig åt mellan de olika 

förskoleavdelningarna med tanke på hur de profilerar sin verksamhet. 

Resultatet visar att det är skillnader mellan framförallt den traditionella förskole- 

avdelningen och de två andra förskoleavdelningarna som i större grad inriktar sig mot en 

verksamhet med utomhuspedagogik. Det är främst deras förmåga att integrera 

utomhuspedagogiken med den övriga verksamheten som skiljer sig åt. När det gäller hur 

utomhuspedagogiken kan verka främjande ur ett hälsoperspektiv, är det mer likvärdigt 

hur de olika förskoleavdelningarna upplever minskningen av antal sjukdagar. Samtliga 

menar på att barnen är friskare. Att vistas mer utomhus har en positiv inverkan på både 

barnens som pedagogernas upplevelser av buller och konflikter samt att barnen i större 

utsträckning får större svängrum. Däremot visar vår undersökning att 

utomhuspedagogiken för med sig stressutlösande faktorer som ligger på en 

organisatorisk nivå, som ekonomi- och lokalfrågor. Utomhuspedagogiken används som 

ett verktyg inom framförallt matematik och hållbar utveckling. Förmågan att omvandla 

befintliga lärmetoder till metoder som har utomhuspedagogiken som inspiration, varierar 

mellan de jämförda förskoleavdelningarna. Det är framförallt naturförskolan som bäst 

tar tillvara naturen som redskap för nya kunskaper. 
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1 INTRODUKTION 

 

Eftersom utomhuspedagogik är ett så vedertaget begrepp inom förskolans värld och 

något som vi ständigt mött genom hela vår lärarutbildning, blev vi nyfikna på 

pedagogernas syn på utomhuspedagogik och hur de arbetar med denna metod i sina 

respektive verksamheter. Vi har även mött påståenden eller beskrivningar från våra 

olika praktikperioder, om att detta sätt att bedriva sin verksamhet ska ha positiva 

effekter på barnens hälsa och motorik och även vara ett verktyg för inlärning inom 

andra ämnesområden. 

I takt med vår utbildning har vi blivit nyfikna på om utomhuspedagogik enbart är 

något som pedagogerna upplever som positivt eller om det även finns några 

nackdelar med denna form av pedagogik. 

I vår studie vill vi förutom att se hur utomhuspedagogik kan vara en metod för ett 

lärande inom matematik, språkutveckling och hållbar utveckling, se hur 

utomhuspedagogik kan främja barns hälsa. Men även vilken roll pedagogen har för 

att ett lärande ska ske med denna pedagogik som metod. 

Vi har i vår studie genomfört intervjuer med fem pedagoger på tre olika 

förskoleavdelningar. Två förskolor ligger i samma kommun och den tredje förskolan 

ligger i en närliggande kommun. Vi vill med vår studie jämföra tre olika 

förskoleavdelningars syn på utomhuspedagogik med tanke på deras olika 

inriktningar att bedriva sin verksamhet utomhus. Den första förskolan beskriver sig 

som en naturförskola, där fokus ligger på att bedriva utomhuspedagogik. Den andra 

förskolan är en traditionell förskoleavdelning som strävar mot att verksamheten på 

sikt i större utsträckning riktar sig mot utomhuspedagogik. Den tredje förskolan är en 

relativt nystartad avdelning som profilerar sig som en utomhusförskoleverksamhet. 
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2 BAKGRUND 

2.1 Vad är utomhuspedagogik? 

Utomhuspedagogik är en handlingsorienterad undervisning, som lägger tonvikten på 

en kunskapsutveckling genom aktivitet där naturen är föremålet och platsen för 

lärandet (Szczepanski, Malmer, Nelson & Dahlgren, 2006). 

Som förslag för definition av vad utomhuspedagogik är, har forskargruppen vid 

Centrum för Miljö- och Utomhuspedagogik (CMU, 2004) vid Linköpings Universitet 

beskrivit följande: 

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel 

mellan upplevelse och reflektion, grundat på konkreta erfarenheter i 

autentiska situationer. 

Utomhuspedagogik är dessutom ett tvärvetenskapligt forsknings- och 

utbildningsområde som bl.a. innebär; 

– att lärandets rum även flyttas ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap, 

– att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas, 

– att platsens betydelse för lärandet lyfts fram 

(Szczepanski, m.fl., 2006, s. 90). 

 

 

Utomhuspedagogiken har sina rötter i den pragmatiska skolan. Med pragmatisk 

menas något som har med det praktiska att göra i motsats till det teoretiska (Svenska 

Akademiens ordbok, 2010), vilket i utomhuspedagogiken innebär aktiviteter som 

sker i en utomhusmiljö (Brügge, Glans & Sandell, 2002). En pedagogik som 

fokuserar på ett lärande som är inriktat på en direkt sinnlig kontakt med såväl kultur- 

som naturföreteelser, vilket stärker lärandets verklighetsförankring (Pertoft, Ehn, 

Ericson, Valtersson, Nihlén & Ceballos, 2010). 

Dahlgren och Szczepanski (1997) menar att man med hjälp av utomhuspedagogiken 

och en pedagog som medupptäckare, kan förmedla ofta glömda kunskaper till 

barnen, genom att de själva får erfarenheter genom att upptäcka och lära. Vidare 

menar Dahlgren och Szczepanski (1997) att barnen måste ges många tillfällen att 

besöka samma platser för att upplevelsen ska kunna befästas i barnets 

erfarenhetsvärld. De nya erfarenheterna blir till verklig kunskap när barnet får 

bearbeta dessa genom att reflektera tillsammans med pedagogen.  

Ett annat sätt att försöka beskriva utomhuspedagogik är att pedagogiken utgår ifrån 

ett sammanhang i en ständigt växlande och levande natur (Dahlgren & Szczepanski, 

1997). Men utomhusmiljön behöver inte nödvändigtvis enbart vara i till exempel 

skogs- eller ängsnatur. Det kan även vara parkområden, förskolegården eller 

närliggande grönområden (a.a.). 

Ett sätt att se på utomhuspedagogik är ur det konstruktivistiska teoretiska synsättet, 

vilket innebär att barnet skapar sina egna erfarenhetsupplevelser genom sin egen 

förståelse. Dessa erfarenheter hämtas från barnets egna besök ute i miljön (Dahlgren 

& Szczepanski, 1997). Direktkontakten och verklighetsanknytningen är det som 
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utgör utgångspunkten för lärandet. Utemiljön är en oupphörlig källa till aktuell 

kunskap. Men utomhuspedagogik är inte enbart ett ämne som berör natur- och 

friluftsliv, det innefattar även kunskaper om historia, språk, geografi och kultur 

(Claesdotter, 2005). 

Ekström och Szczepanski (1991) menar att naturen är en källa till inspiration som 

aldrig tar slut och som ständigt finns runt omkring oss. Med dess växlingar och 

årstider kan man låta barnen vara delaktiga i naturens skiftningar året om. Vidare 

menar Ekström och Szczepanski (1991) att det är vi pedagoger som sätter gränserna 

för i vilken utsträckning naturen kan vara ett hjälpmedel i vår pedagogiska 

verksamhet. Utomhuspedagogiken som metodiskt verktyg, kan underlätta för 

förskolan att uppnå läroplanens syften (Dahlgren & Szczepanski, 1997). 

En som däremot är tveksam till begreppet utomhuspedagogik är Hedberg (2004). 

Han menar att det antyder att det borde finnas ett begrepp som definierar motsatsen, 

det vill säga inomhuspedagogik, vilket det inte gör. Själv är Hedberg (2004) verksam 

inom naturförskolan och han menar att den pedagogik som han bedriver då borde 

heta ”naturskolepedagogik”, vilket antyder att det skulle betyda att samma 

pedagogiska inriktning skulle gälla för alla som är verksamma inom naturskolan, 

vilket inte är fallet. I stället föreslår han verklighetspedagogik som ett begrepp för 

såväl ”naturskolepedagogik” såväl som för utomhuspedagogik. Genom denna 

definition skulle pedagogernas olika tankar kring verksamheterna kunna täckas in, 

”… att man skapar en situation som utgår från elevens egna, primära, upplevelser av 

verkligheten” (Hedberg, 2004, s. 79). Däremot menar Hedberg att begreppet 

utomhuspedagogik fokuserar på var lärandet sker, medan didaktikens frågor hur och 

vad fokuseras inom både utomhus- och naturskolepedagogiken (a.a.). 

 

2.2 Naturen som objekt hos tidigare filosofer och pedagoger 

Redan Aristoteles (384-322 f. Kr) beskrev hur vi tillägnar oss verkligheten, närmare 

bestämt genom våra sinnen och egna erfarenheter (Brügge, Glantz & Sandell, 2002). 

Den omedelbara sinnesupplevelsen är det som är centralt i utomhuspedagogiken som 

metod (Dahlgren & Szczepanski, 1997). Den tjeckiska pedagogen Johann Amos 

Comenius (1592-1670), tog till sig Aristoteles idétraditioner om det autentiska 

lärandet, som innebär att man i sin undervisning använder sig av den verkliga 

omkringliggande miljön för att eleverna ska kunna lära genom sina sinnen, som 

lukten, synen, känseln, smaken och hörseln (Brügge, Glantz & Sandell, 2002). 

En annan betydande filosof för utomhuspedagogiken, Jean-Jacques Rousseau (1712-

1784), påtalade vikten av att barnet under sin uppväxt möter verkligheten. Detta syns 

i hans verk Om uppfostran eller Èmile där han skriver ”Eftersom allt som tränger in i 

människans intellektuella medvetande, kommer dit genom hennes sinnen, är hennes 

första förstånd av sinnlig art” (Brügge, Glantz & Sandell, 2002, s. 47). Rousseau 

utvecklade även Comenius metoder och åskådningsundervisningsprinciper för 

sinnesträning, som gick ut på att didaktik och metod så tidigt som möjligt skulle 

praktiseras i barnets utveckling (Brügge m.fl., 2002). Men han betonade att lärandet 

skulle vara utan tvång, med fokus på barnets lust, nyfikenhet och motivation 

(Kroksmark, 2003). 

Det är en rad olika pedagoger som alla framhävt vikten av att ha en kontakt med 

verkligheten, där handens kunskap, den kreativa fantasin och sinnena är 
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betydelsefulla (Dahlgren, Sjölander, Strid & Szczepanski, 2007). En av dem var 

Ellen Key (1849-1926) som var starkt kritisk till den rådande förmedlingspedagogik 

där hon talade om ”själamorden i skolorna” i sitt verk Barnets århundrade. Hon 

förespråkade en skola som skulle ta sin utgångspunkt i barnets egen erfarenhet och 

aktivitet för att på så sätt förbereda barnet inför livet (Kroksmark, 2003). Hon talade 

även om en undervisning som skulle ske på andra platser än i klassrummet, som till 

exempel fältstudier (Brügge, Glantz & Sandell, 2002). En annan pedagog var Maria 

Montessori (1870-1952) som utvecklade det holistiska lärandet, vilket innebar att 

hela kroppen var ett verktyg för lärandeprocessen (Brügge m.fl., 2002). Montessori 

startade en skola för barn med inlärningssvårigheter i Rom 1907. Hon arbetade 

utifrån att lärandet skulle ske i samspel med utomhusmiljön och naturen för att på så 

sätt skapa motivation till ett lärande genom barnets eget intresse och nyfikenhet 

(Szczepanski, 2008). 

En viktig filosof och pedagog var John Dewey (1859-1952) som genom sin 

aktivitetspedagogik, vilket innebär att man lär genom praktisk handling (learning by 

doing) och en ökad kroppssensorik (learning under the skin), baserar lärandet på 

autentiska upplevelser (Szczepanski, 2008).  Dewey menade att den praktiska 

kunskapen är lika betydelsefull som den teoretiska (Brügge, Glantz & Sandell, 

2002). Dewey företrädde även en pragmatisk utbildningsfilosofi, som såg 

undervisning som en sammanhängande rekonstruktion av erfarenheter (Dahlgren & 

Szczepanski, 1997). Dewey tankar kring aktivitetspedagogiken kom till Sverige i och 

med att hans arbeten 1912 översattes till svenska. Hans texter utgick från de 

erfarenheter som växte fram från hans försöksskola i Chicago. I dessa texter 

presenterades även hans pragmatiska skolidéer (Hartman, Lundgren & Hartman, 

2004). 

 

2.2.1 Föregångare till utomhuspedagogik 

Grunden till dagens förskola i Sverige, barnkrubban, startade 1854 på Kungsholmen 

i Stockholm. Denna verksamhet utgick inte ifrån någon pedagogik utan var en 

renodlad omsorgsverksamhet. Först 1896 skapade Anna Eklund en privat verksamhet 

som fick namnet barnträdgård. Hon var inspirerad av de kindergartens som 

etablerats i Tyskland, som i sin tur var inspirerade av Friedrich Fröbels 

barnpedagogik (Lindberg, 1991). För Fröbel var framförallt leken vägen till lärande, 

men även genom att man som pedagog skulle uppmuntra barnet till att upptäcka sin 

omvärld på egen hand. Detta skulle i sin tur leda till egna erfarenheter hos barnet 

(Simmons-Christenson, 1977). Det var först med barnträdgårdarna som pedagogiken 

fick en framträdande roll i barnomsorgsverksamheten. Eklund började redan året 

därpå (1897) utbildningen av barnträdgårdslärarrinnor (Lindberg, 1991). 

I Sverige utvecklades aktivitetspedagogiken under 1920- och 1930- talen. Impulserna 

kom framförallt från Österrike och Tyskland med även från diverse pedagogiska 

program i USA (Hartman, Lundgren & Hartman, 2004). 

År 1892 bildades friluftsfrämjandet i Sverige då man ansåg att människor behövde 

komma ut i naturen i större utsträckning än tidigare, eftersom detta ansågs främja 

hälsan och bidra till en god fostran. Ur denna tanke startades 1985 den första I Ur 

och Skurförskolan i Sverige, vars verksamhet bygger på att använda sig av naturen 
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som läromedel och på så sätt lära barnen genom deras sinnen och upplevelser 

(Drougge & Navlet, 1996).  

Själva begreppet utomhuspedagogik infördes under den tidigare delen av 1990-talet i 

Sverige. Utomhuspedagogiken hade emellertid ingen egen metodik vid denna 

tidpunkt (Dahlgren & Szczepanski, 1997). Idag används begreppet inom förskolor, 

universitet och högskolor. 

 

2.3 Utomhuspedagogik sett ur ett hälsoperspektiv 

Naturen fungerar som en läkande kraft i vår vardag. Forskning visar att naturen är 

stressbefriande för barn, eftersom det i naturen finns gott om plats för leken. En 

förklaring verkar vara att naturen är konstruerad för att uppfylla den sinnliga 

stimulans och det rörelsebehov som finns hos barn. I och med vårt ljudtäta samhälle 

får många barn aldrig uppleva tystnaden, därför bör förskolan ge barn rika 

möjligheter till att få vistas i naturen, där ljud inte fångas upp så att det upplevs som 

något obehagligt. I stället kan naturen erbjuda ljud som uppfattas som spännande för 

barnen (Ellneby, 1999). 

Granberg (2000) redogör för hur förskolor med mycket utomhusvistelse har en 

mycket lägre sjukfrånvaro, där barnens sjukdomsförlopp är mycket kortare än hos 

förskolor som inte vistas utomhus i samma utsträckning. Förklaringarna till en bättre 

hälsa ligger i mindre stress och en lägre smittspridning på grund av mindre trängsel 

på mindre ytor, samt den friska luften. En forskningsstudie utförd av Grahn, 

Mårtensson, Lindblad, Nilsson och Ekman (1997) visar att barn som vistas mer 

utomhus har bättre motorik, är vigare och har en bättre fysik samt att 

koncentrationsförmågan är bättre hos de barn som har en varierande utomhusmiljö. 

De har även mindre konflikter och är mer fantasifulla och är mer varierande i sina 

lekar. Grahn m.fl. (1997) menar att dessa resultat visar på att människan är skapad 

för att vara i naturen. När vi får naturupplevelser och vistas i naturen stärker och 

aktiverar vi vårt immunförsvar. Dessutom menar Grahn att följderna av för lite 

dagsljus kan påverka dygnsrytmen och skapa humörförändringar som i sin tur leder 

till trötthet. Langlo-Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2002) menar att den miljö som 

barnet växer upp i är betydelsefullt för hur väl ett barns motorik utvecklas. Bakom 

rent synliga motoriska färdigheter som att hoppa, krypa, klättra och så vidare, finns 

processer som är knutna till mognad och tillväxt. Dessa samspelar tillsammans med 

faktorer som lärande och miljöstimulerande erfarenheter. 

I en studie från Linköpings universitet, skriver Szczepanski, Malmer, Nelson & 

Dahlgren (2006) om vikten av att samhället skapar utomhuspedagogiska rum istället 

för hur det idag ser ut när man skapar utomhusmiljöer i förskolan. Gröna ytor, där 

barn kan utvecklas genom lek och lärande, får ge vika för att ge plats för kontor, 

bostäder och vägar. Grahn, Mårtensson, Lindblad, Nilsson & Ekman (1997) skriver 

att barn som har tillgång till en vildvuxen och stor förskolegård, bättre utvecklar 

färdigheter såsom koordination, balans och koncentration, än barn vars förskolegård 

är liten och saknar eller har ett fåtal gröna inslag. I en skiftande utomhusmiljö 

förbättrar barn även sin koncentrationsförmåga till skillnad mot de barn som vistas i 

en mer konstgjord utomhusmiljö (Dahlgren, Sjölander, Strid & Szczepanski, 2007). 

Ericsson, Grahn och Skärbäck (2009) redovisar forskningsresultat som visar att 

klyftan mellan fysiskt passiva och fysiskt aktiva barn har ökat och där en orsak kan 
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vara att utrymmet för rörelse har minskat. Frågan de ställer sig är om det idag finns 

tillräckligt med platser där barnen kan träna sin motorik genom att klättra, springa 

och hoppa. Barn utvecklar sina rörelsemönster genom en rik och stimulerande miljö 

(Langlo-Jagtøien, Hansen & Annerstedt, 2002). Granberg (2000) menar att de små 

barnens lek i stor utsträckning är en motorisk övningslek, där barnen genom att 

balansera, åla, krypa och hoppa, tränar sig i att kontrollera olika kroppsrörelser. 

Vidare menar Granberg att man i planeringen av utomhusmiljön måste anpassa den 

så att de små barnens motoriska övningar kan aktiveras. 

 

2.4 Utomhuspedagogik som en metod för lärande  

Naturupplevelser är inte enbart positivt för att motverka stress och utveckla 

motoriken hos barnen, den kan även fungera som en levande lärobok inom andra 

ämnen, som till exempel språkutveckling, matematik, kretsloppstänkande och 

miljölärande (Granberg, 2000). Med utomhuspedagogiken som metod får barnen 

förstahandsupplevelser, vilket motverkar ett lärande som enbart bygger på boklig 

kunskap. Den ger vidare möjlighet till att förmedla en sinnlig erfarenhet, en så kallad 

tyst kunskap (Dahlgren & Szczepanski, 1997). Tyst kunskap är en kunskap som inte 

kan förmedlas i en text eller en matematisk formel, utan förankras i vår kropps rytm, 

i vårt sinne för proportioner, i dofter eller i språkets rikedom där inte hänsyn tas till 

grammatisk korrekthet (Brugge, Glantz & Sandell, 2002). I mötet med naturen 

stimuleras såväl det språkliga, det matematiska såväl som det känslomässiga och 

kulturella, eftersom det blir en helhetsupplevelse där alla sinnen blir delaktiga i en 

lärprocess (Claesdotter, 2005). 

En verksamhet som har ett eget sätt att utöva skol- och förskoleverksamhet, är I Ur 

och Skur. Den bygger på nyfikenhet och glädjen i att upptäcka och se sambanden i 

naturen med hjälp av sinnena. Genom ett upplevelsebaserat friluftsliv och lärande, 

strävar man mot att uppnå läroplanernas mål. Med I Ur och Skur pedagogiken, som 

inte är en vetenskaplig pedagogik, ska verksamheten undervisa och uppfostra barnen 

om naturen med hjälp av friluftsliv. Med detta sätt får barnen kunskaper om naturen 

genom att undervisas mitt i den (Friluftsfrämjandet, 2010). 

Drougge (2002) skriver om skogens betydelse för inspiration till lek, där naturen 

utgör en miljö som ger både utmaning och trygghet. Dahlgren, Sjölander, Strid och 

Szczepanski (2007) förklarar vad som är signifikant för utomhusleken. Det ena är 

vidlyftighet, som innefattar barns ”vilda” lekar; att springa runt, brottas och klättra, 

där de släpper på kontrollen. Det andra är sinnlighet, där det är sinnena som 

stimulerar till lek genom till exempel smaken, lukten, synen och balansen. Genom 

sina sinnen observerar barnen utemiljön och blir samtidigt samspelta med naturen. 

Vi som pedagoger måste tänka på hur vårt bemötande gentemot barnen är, menar 

Drougge (2002), vad vi har för attityd och förhållningssätt till naturen. Genom att vi 

med hjälp av våra handlingar och kroppsspråk signalerar att naturen är något positivt, 

skapar vi även en sund naturkänsla hos barnen (a.a.). Vi måste emellertid ta hänsyn 

till att naturen inte per automatik är naturligt för alla barn, som till exempel de barn 

som kommer ifrån andra kulturer, med ett annat förhållningssätt gentemot naturen. 

Vi måste arbeta på olika sätt för att anpassa verksamheten till alla individer (Brügge, 

Glans & Sandell, 2002). För att ett miljömedvetande ska ske hos barnen krävs att 

pedagogen är medforskare och möter barnet i dess utforskande av naturen 
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(Granberg, 2000). Granberg menar att vi tillsammans med barnet ska ta del av det 

som händer i naturen men utan att för den skull påtvinga dem svar. Vi ska låta 

barnen själva få upptäcka i sin egen takt, men vara lyhörd för när barnet bjuder in till 

ett medforskande. 

 

2.5 Vad står i läroplanen? 

I Lpfö 98 (2010) står det att verksamheten ska arbeta för att barnen ska öka sin 

förståelse för naturen och hur deras egna handlingar påverkar miljön. Barnen ska 

även lära känna sin närmiljö och hur naturen kan få betydelse för deras fortsatta liv. 

Vidare står det i läroplanen att förskolan ska sträva efter att alla barn ” utvecklar sin 

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av 

att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande” (Utbildningsdepartementet 2010 s. 10).  

Barnen ska även utveckla förståelse och intresse för hur natur, samhälle och 

människor påverkar varandra, samt hur naturens kretslopp fungerar och även sitt 

kunnande om djur och växter. Förskolan ska även främja barnens förståelse för 

samband i ” … enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen” och ”utveckla sin 

förståelse för naturvetenskap och samband i naturen…” Barnen ska dessutom 

utveckla ”sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och 

samtala om naturvetenskap” (a.a., s. 10). 

Förskolan ska även främja leken för att på så sätt utveckla barnens lärande och 

utveckling. Med en trygg miljö ska förskolan inspirera barnen till att utforska 

omvärlden genom att utmana till aktiviteter och lek (Utbildningsdepartementet, 

2010). 

 

2.6 Sammanfattning 

Utomhuspedagogik som begrepp infördes inte förrän den tidigare delen av 1990-talet 

(Dahlgren & Szczepanski, 1997), men tänkandet om naturen som en källa för 

inspiration och en plats för lärande talade redan Aristoteles om (Brügge, Glantz & 

Sandell, 2002). Det centrala inom denna pedagogik är att barnet genom sina 

sinnesupplevelser och mötet med verkligheten, lär genom egen praktisk handling 

(Dahlgren & Szczepanski, 1997; Szczepanski, 2008). 

Begreppet utomhuspedagogik används idag ofta i skolans värld, framförallt inom 

förskolan. Det råder delade meningar ifall begreppet är relevant för vad det står för, 

att lära in något genom egna erfarenheter som sker via våra sinnen i en 

utomhusmiljö. Det borde då rimligtvis finnas en motsvarighet – inomhuspedagogik. 

Hedberg (2004) menar att begreppet verklighetspedagogik fångar in alla de tre 

dimensioner som utomhuspedagogiken som metodik och didaktik innefattar; platsen 

för lärandets var, och frågorna vad och hur. 

Genomgången visar att tankar kring naturen som objekt för lärande är en mycket 

gammal företeelse, som först i modern tid har utvecklats till en egen pedagogik. Mot 

bakgrund av detta fann vi det intressant att titta på olika företeelser som ligger inom 

begreppet utomhuspedagogik på ett urval av förskolor. 
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Vårt syfte med studien är att jämföra tre olika förskolors syn på utomhuspedagogik 

och hur man tillämpar den, samt hur de uppfattar att utomhuspedagogiken främjar 

barns hälsa och motorik, samt om utomhuspedagogiken kan verka stressdämpande. 

Vi vill också se vilken roll pedagogen har för att ett lärande ska ske och hur 

utomhuspedagogik kan vara en metod för lärande. 

 

Mot bakgrund av ovanstående har vi formulerat vårt syfte enligt följande: 

En första frågeställning är att ta reda på pedagogernas uppfattning om en ökad 

utomhusvistelse kan minska sjukfrånvaron hos barnen och fungera som en 

stressdämpande faktor, samt hur utomhuspedagogiken kan främja barnens motoriska 

utveckling. 

En andra frågeställning är att se hur pedagogerna med hjälp av utomhuspedagogiken 

som metod kan främja lärandet inom andra ämnesområden, som matematik, 

språkutveckling och hållbar utveckling. 
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4 METOD 

 

4.1 Datainsamlingsmetod 

Vi har samlat in data genom kvalitativa intervjuer. Vi ville i våra intervjustudier få 

information om, och försöka förstå på vilket sätt människor resonerar i olika frågor 

(Trost, 2010). Vidare ville vi genom våra intervjufrågor se om vi kunde finna några 

genomgående mönster om vad intervjupersonerna anser om vissa företeelser inom 

utomhuspedagogik. Till exempel som lärandemetod, påverkan av sjukfrånvaro, 

främjande av motoriken och hållbar utveckling. 

Patel & Davidson (2003) menar att syftet med kvalitativa intervjuer är att urskilja 

och finna egenskaper hos någonting och att man därmed inte kan förvänta sig några 

”sanna” svar på sin frågeställning. Trost (2010) skriver att även om vi har 

gemensamma uppfattningar om olika företeelsers betydelse, kan vi få en mängd olika 

svar på samma fråga eftersom vi har olika subjektiva upplevelser av vår fysiska och 

sociala verklighet. 

Vi utformade våra intervjufrågor med en låg grad av standardisering, vilket innebär 

att man ställer frågorna i den ordning efter hur den intervjuade svarar och där de 

följande frågorna utformas beroende på svar på tidigare frågor (Trost, 2010). Vi 

använde oss av ostrukturerade svar vid våra intervjuer. Det vill säga, 

svarsmöjligheterna för de intervjuade var öppna då vi ville veta hur de tänker kring 

utomhuspedagogik (a.a.). Kvale och Brinkmann (2009) beskriver det som att en 

intervju är halvstrukturerad då betoningen läggs på den intervjuades upplevelser om 

det som diskuteras. Vi använde oss av en intervjuguide (se Bilaga 1) där vi utgick 

ifrån ett antal grundfrågor som vi ville ha svar på, för att därefter anpassa intervjun 

efter pedagogernas svar. 

 

4.2 Urval 

Vi valde att intervjua personal från tre olika förskolor, varav två förskolor ligger 

inom samma kommun. Valet av förskolor skedde utifrån hur de profilerar sig 

gentemot naturvistelse. Vi har valt att namnge förskoleavdelningarna efter deras 

profilering. 

 

4.2.1 Naturförskolan 

Naturförskolans barngrupp och pedagoger, åker med buss till en hyrd lokal som 

ligger mitt i en varierande naturmiljö. Där bedrivs en verksamheten mellan klockan 

nio på morgonen till klockan tre på eftermiddagen. Övrig tid befinner man sig i 

”vanliga” förskolelokaler en bit utanför en större stad. Barngruppen består denna 

termin av tjugotre barn i åldrarna fyra till fem år med fem pedagoger. Pedagogerna 

på denna avdelning valdes internt ut efter ambitionen att i stor utsträckning arbeta 

utomhus. Även deras personliga erfarenheter inom Mulleverksamhet och 

Scoutverksamhet vägdes in i valet av pedagoger. 
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4.2.2 Den traditionella förskolan 

Denna förskola ligger insprängd mellan fyra stycken hyreshus i en mindre ort med en 

begränsad innergård. För att kunna ta sig till ett skogsområde måste man gå i cirka 

tjugo minuter och dessutom korsa en starkt trafikerad väg. För att ta sig till ortens 

hamnområde tar det ungefär fem till tio minuter, där endast en liten trafikerad väg 

måste korsas. Den för studien aktuella förskoleavdelningen består av nio barn som 

fördelas på två pedagoger, som två dagar i veckan antingen går till skogen, hamnen 

eller till ett område där det finns vatten och ett rikt fågelliv. Förutom denna 

förskoleavdelning består förskolan av ytterligare en avdelning. Flertalet av 

pedagogerna på förskolan har läst enstaka kurser inom utomhuspedagogik. 

 

4.2.3 Uteförskolan 

Den sista förskoleavdelningen i vår studie tillhör en traditionell förskola där 

pedagogerna för cirka två år sedan startade en avdelning med inriktning som 

uteförskola. Denna förskola ligger i ett mindre samhälle och har närhet till naturen. 

För att ta sig till skogen måste ett järnvägsspår passeras, men det ses inte som något 

hinder. Förskoleavdelningen har tillgång till scouternas vindskydd och lägerplats 

som ligger i det aktuella området. Det är tre pedagoger som arbetar med en 

barngrupp på sjutton barn. Två dagar i veckan går de iväg på en längre 

utomhusvistelse mellan klockan nio och ett, då de äter lunch utomhus. Ibland stannar 

man kvar även över mellanmålet och är då tillbaka vid tretiden. På denna relativt 

nyuppstartade avdelning med profilering mot utomhusverksamhet, fick personalen i 

en intern platssökning motivera varför man ville arbeta med detta. De som valdes ut 

har ett genuint intresse av att vistas i naturen. En av pedagogerna på denna avdelning 

läser just nu en halvtidskurs i utomhuspedagogik. 

Sammanlagt blev det tre intervjuer med fem pedagoger. I två av intervjuerna deltog 

två pedagoger från samma förskoleavdelning. I den tredje intervjun närvarande 

endast en pedagog. Samtliga pedagoger har själva valt att delta i undersökningen. Av 

de fem intervjuade pedagogerna är fyra förskollärare och en är tidigarelärare. 

 

4.3 Genomförande av intervjuerna 

Vid genomförandet av våra intervjuer har vi tagit hänsyn till och informerat 

deltagarna om Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer om 

informationskrav. Detta innebär att de intervjuade pedagogerna innan intervjun 

påbörjats, har informerats om att intervjuerna är anonyma och att de när som helst 

under intervjun kan välja att avbryta sin medverkan. Vidare förklarade vi vårt syfte 

med intervjun, där vi genom att betona att pedagogens svar är viktiga för vårt arbete 

kunde motivera personerna att se nytta med att besvara våra frågor, vilket kan 

underlätta en intervju (Patel & Davidson, 2003). Pedagogerna informerades även om 

konfidentialitetskravet, vilket innebär att det endast är vi som forskare som vet vem 

vi fått svar från och att vi är noga med att förvara materialet så att det inte kan läsas 

av obehöriga (Patel m.fl., 2003; Vetenskapsrådet, 2002). 

Deltagarna informerades även om att vi ville spela in våra intervjuer för att sedan 

kunna skriva ut dem, men även för att vi vid själva vid intervjutillfället skulle kunna 
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koncentrera oss på samtalet. En fördel med inspelat material är att man kan lyssna 

igenom samtalet flera gånger för att registrera till exempel pauser, ord och tonfall 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Men det finns även negativa aspekter med att använda 

sig av ljudupptagning. Förutom att det för vissa personer känns obehagligt, vilket då 

naturligtvis ska respekteras, tar det tid att lyssna och skriva ner samtalen, men även 

att man inte kan uppfatta kroppsspråk, som mimik och gester (Trost, 2010). 

Vid vår första telefonkontakt med de utvalda förskolorna talade vi om att vi båda två 

kommer att medverka vid intervjutillfället och att vi även hade för avsikt att intervjua 

två pedagoger samtidigt från varje förskoleavdelning. Ur en trovärdighetssynpunkt 

finns det nackdelar med detta tillvägagångssätt. Det är inte säkert att man får veta 

vad varje intervjuperson innerst inne tycker när det finns flera intervjupersoner 

närvarande, att man som enskild individ inte vågar framföra sina högst personliga 

åsikter. Det kan även vara så att den ena av de två intervjupersonerna är mer 

dominant än den andre, då dennes åsikter och synpunkter kan vara det som blir mest 

framträdande (Trost, 2010). Men Trost (a.a.) skriver även om att det vid intervjuer 

som rör en verksamhet kan vara en fördel att samtidigt intervjua två personer, 

eftersom de då kan komplettera varandra och materialet kan på så sätt få en större 

bredd. 

Intervjuerna genomfördes i lokaler som pedagogerna själva valde. Två av de tre 

intervjuerna skedde i lugn och ro, medan den tredje genomfördes med vissa störande 

inslag. Pedagogerna fick själva välja tidpunkt för intervjutillfällena, en av 

intervjuerna skedde på pedagogernas egen planeringstid, medan de andra två 

genomfördes under ordinarie verksamhetstid, där andra pedagoger fick täcka upp i 

barngruppen. Samtliga intervjuer spelades in via våra mobiltelefoner. Intervjuerna 

pågick mellan 20 – 30 minuter. Därefter renskrev vi samtliga intervjuer på data för 

att lättare kunna granska och sammanställa resultatet. 

 

4.4 Reliabilitet och validitet 

4.4.1 Reliabilitet 

Med reliabilitet menas att en mätning är konstant, till exempel att de intervjuer som 

utförs görs på samma sätt varje gång. Det kan även ses som att en senare mätning ska 

ge likvärdigt resultat som en föregående mätning Man räknar då med att det finns en 

oföränderlig relation mellan det som mäts. Trost (2010) hävdar att sett ur ett 

symboliskt interaktionistiskt perspektiv kan detta synsätt innebära ett bekymmer, då 

teorin utgår från att människor är aktörer och deltagare i en ständig process, där 

svaren varierar beroende på kontext och erfarenhet. Han menar att man då inte kan 

utgå från att det går att få likartade resultat från varje intervjutillfälle. Istället menar 

Trost (a.a.) att trovärdigheten i ett arbete ligger i hur forskaren redovisar sina resultat 

och att det då är relativt enkelt för läsaren att bedöma huruvida det insamlade 

materialet är trovärdigt eller inte. Kvale och Brinkmann (2009), skriver att reliabilitet 

inom intervjuforskning är en tolkningsfråga, eftersom samma intervju kan återges på 

olika sätt beroende av vem som har renskrivit den. Det vill säga att beroende på var 

den som skriver ut en intervju placerar kommatecken och punkter så påverkar det hur 

man uppfattar innehållet. Eftersom vi inte är vana vid att utföra intervjuer kan det 

tänkas påverka undersökningens reliabilitet, då förutsättningen för en god reliabilitet 

är att den som utför intervjun är tränad i detta (Patel & Davidson, 2003). Men å andra 
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sidan så skulle vi sannolikt ha fått likvärdiga svar om vi skulle genomföra 

intervjuerna på samma sätt igen. För att en undersökning ska ses som tillförlitlig ska 

resultatet bli densamma vid upprepade tillfällen, det vill säga undersökningens 

reliabilitet är hög (Stensmo, 2002). Så i det avseendet anser vi att reliabiliteten är 

acceptabel utifrån de frågeställningar vi hade i vår undersökning. Däremot skulle vi 

troligtvis kunnat få mera uttömmande svar ifall vi hade haft en större vana vid 

intervjuer. 

 

4.4.2 Validitet 

Med validitet menas hur väl man mäter det som man vill mäta. Kvale och Brinkmann 

(2009) menar att det är svårare att fastställa intervjuutskriftens validitet än dess 

reliabilitet eftersom ”Det finns ingen sann, objektiv omvandling från muntlig till 

skriftlig form” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 202). Vi har valt att i möjligaste mån 

försöka att så exakt som möjligt återge vad intervjupersonerna säger i samtalen. Våra 

intervjufrågor har vi delat in i olika teman som sedan i sin tur delats in i olika 

kategorier, där intervjusvaren sedan placerats in beroende på var de bäst stämmer in. 

Patel och Davidson (2003) menar att genom en innehållsanalys, som innebär att man 

skapar variabler av de begrepp som är aktuella för studien och sedan jämför dessa 

med intervjusvaren, kan få ett önskat resultat på det man har för avsikt att mäta. 

Eftersom det är en undersökning om människors upplevelser, inställningar och 

kunskaper om någonting, är det inte lika enkelt att bestämma vad dessa olika 

fenomen är, i jämförelse om vi skulle undersöka någonting som inte är lika abstrakt, 

som tillexempel längd eller vikt (a.a., 2003). Vi kan därför inte med säkerhet säga att 

vår undersökning har en hög validitet. 

 

4.5 Dataanalys 

De nedskrivna intervjuerna lästes igenom ett flertal gånger, därefter analyserade vi 

svaren från de olika intervjuerna som bildade olika teman. Utifrån dessa skapades ett 

antal kategorier utifrån de svar vi fått fram genom våra frågeställningar, som vi sedan 

utgick ifrån i vår resultatredovisning. Vi har valt att återge en del av svaren för att på 

ett bättre sätt kunna exemplifiera de olika tematiskt uppdelade avsnitten. Patel och 

Davidson (2003) anser att denna metod gör texten mer tolkningsbar för läsaren. 
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5 RESULTAT 

I vårt resultat kommer vi att redogöra för hur pedagogerna ser på utomhuspedagogik 

ur ett hälsoperspektiv och hur denna pedagogik kan verka stressdämpande och 

utvecklande för barnens motorik. Vidare hur man med utomhuspedagogiken som 

metod kan främja lärandet inom andra ämnesområden samt hur de själva arbetar med 

utomhuspedagogik och deras inställning till den.  

Ett av våra syften med studien var att se hur utomhuspedagogiken kan verka 

stressdämpande för barnen. Det vi upptäckte under intervjuerna och när vi sedan 

skulle analysera dem, var att det inte går att särskilja stressfaktorer från barn och 

pedagoger. Om pedagogerna upplever sin arbetsmiljö som stressande borde det 

rimligen även påverka hur barnen uppfattar sin verksamhet och vise versa. Därför 

har vi valt att inkludera även pedagogernas upplevelser av stress i vårt resultat. Detta 

gäller även föräldrarnas syn på utomhuspedagogiken, vilket vi inte heller hade för 

avsikt att undersöka, men som naturligtvis påverkar verksamheten och de svar vi fick 

av pedagogerna. Eftersom samarbetet mellan hem och skola är betydelsefullt inom 

förskolans verksamhet, har vi valt att ta med en kort resultatredovisning som 

beskriver hur personalen uppfattar föräldrarnas inställning till utomhuspedagogik. 

För att intervjuerna ska förbli anonyma har vi gett de intervjuade pedagogerna 

fingerande namn. Pedagogerna på naturförskolan är benämnda som Agneta och 

Berit, den traditionella förskolans pedagoger som Cecilia och Doris och 

uteförskolans pedagog benämns som Eivor. 

 

5.1 Främjar utomhuspedagogiken barnens hälsa? 

Under detta kapitel redogör vi resultaten som framkommit i studien om huruvida 

utomhuspedagogiken kan främja barnens hälsa. I redovisningen följer vi den 

indelning som använt oss av i intervjuerna; hur utomhuspedagogiken kan minska 

sjukfrånvaron, hur utomhuspedagogiken kan vara en stressdämpande faktor samt om 

utomhuspedagogiken kan främja den motoriska utvecklingen. 

 

5.1.1 Sjukfrånvaro 

På frågan om pedagogerna och barnens föräldrar har märkt av en lägre sjukfrånvaro i 

samband med att man börjat bedriva utomhusvistelse mer, svarar en av pedagogerna 

på naturförskolan: 

Det finns ingen undersökning på det, men däremot så vittnar ju många föräldrar 

om att det var så skönt det där året då de var på naturförskolan för att de var 

alltid friska, vi har ju alltid många barn i gruppen, så det känns ju som att de är 

mycket mera friska. (Berit) 

Föräldrar har sagt och vi märker det. Men som nu mitt i vintern och vi har 23 

barn, med gruppen i går så var det 20 på plats så, och då var det lediga barn och 

en som var sjuk, så det är väldigt lite egentligen, nästan en tredje del av 

grupperna brukar vara borta så här års, så det är stor skillnad. Det är klart att 

man inte slipper sjukdomar helt så, så är det ju inte. Men färre. (Berit) 
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Hos den traditionella förskoleavdelningen arbetar pedagogerna för närvarande inte 

med en fokusering på utomhuspedagogik, så på grund av det märkte vi att det var lite 

svårare för dem att svara på den frågan, Men de upplever att sjukdomsfrånvaron var 

lägre när man får två år sedan arbetade på det sättet. 

Den vintern när vi var ute för två år sen, då var vi ute nästan hela tiden eftersom 

det var ett så tillåtande väder, och vi var inte inne nästan någonting, ingen var 

sjuk. (Doris) 

 

Även uteförskoleavdelningen vittnar att om att sjukfrånvaron blivit lägre i den 

barngrupp som ingår i denna avdelning. De genomförde en enkät hos föräldrarna i 

den första barngruppen efter det första året, där både föräldrar och pedagoger 

menade att sjukfrånvaron sjönk. 

Men det är många barn som tidigare har varit väldigt, ja känsliga, förkylda, sjuka 

kanske en gång i månaden, men som har varit väldigt friska för att vi har varit ute 

så mycket. (Eivor) 

 

Denna pedagog menar även att de själva som pedagoger mår mycket bättre av att i 

större utsträckning vistas ute. 

Och vi känner ju att vi orkar mer, vi blir piggare, vi är ju gladare också, man får 

lite mer energi när man är ute och får frisk luft. (Eivor) 

 

Samtliga förskoleavdelningar i vår undersökning upplever att de har fått en lägre 

sjukfrånvaro i och med en ökad utomhusvistelse. Förklarningar som de ger är att 

barnen har större ytor att vistas på och därmed inte är nära intill varandra och även 

att barnen inte använder sig av leksaker i samma utsträckning, där smittor lätt 

florerar, ses också som en bidragande orsak till att barnen håller sig friskare. 

Vid en jämförelse mellan de tre olika förskoleavdelningarna, kan vi se att 

sjukfrånvaron verkade vara lägre ju mer man vistas utomhus. Naturförskolan som 

bedriver flest antal timmar utomhus, verkar också ha den lägsta sjukfrånvaron. 

Uteförskoleavdelningen berättar att de är mindre sjuka i jämförelse med de andra 

avdelningarna på förskolan, som bedriver sin verksamhet i högre utsträckning 

inomhus. Den traditionella förskolan jämför hur deras sjukfrånvaro ser ut idag i 

jämförelse med när de i högre grad bedrev en utomhusverksamhet. De upplever att 

sjukfrånvaron var lägre då de vistades mer utomhus. 

 

5.1.2 En stressdämpande faktor? 

På frågan om hur utomhusvistelse kan verka som en stressdämpande faktor har vi 

inte fått några konkreta svar på hur utomhusvistelsen skulle verka stressdämpande 

hos barnen. Däremot fann vi vissa signaler om företeelser som upplevs som stress i 

samband med att bedriva utomhusvistelse, som då istället verkar som en 

stressökande faktor. 

Naturförskolan talar om att det är de rent organisatoriska ramarna som utgör en 

stressfaktor. Där de emellanåt känner att de inte kan låta verksamheten ta den tid som 

behövs, att låta barnen få styra hur länge man ska ägna sig åt en aktivitet, då det finns 

fasta rutiner som inte går att tänja på. 
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Sen så har vi ju lite… på en vanlig avdelning går i sin sakta lunk och det gör inte 

så mycket om man blir en halvtimma sen med mellanmålet på eftermiddagen men 

vi har ju en buss som kommer. (Agneta) 

… samtidigt som vi har några hålltider som vi måste hålla, deadlines. Vi kan inte 

vara färdiga klockan tio i tre istället för klockan tjugo i tre för att gå på bussen, 

för att de ska vidare och åka på vanlig busstrafik sedan… (Berit) 

 

Förutom stressen över att behöva passa tider upplever pedagogerna på naturförskolan 

emellanåt även av en stress över att man inte kan låta sakerna ligga framme från en 

dag till annan, eftersom de hyr sin stuga av en förening. Där det även kan uppstå en 

del synpunkter på att medlemmarna tycker att förskolan brer ut sig för mycket. 

Och sen är det ju så att vi hyr det här utav en förening, och vi kan ju inte bara 

lämna det, nej men det står lite disk framme, och det kan vi inte göra utan, det 

kanske är någon som ska hyra det på kvällen eller de ska ha möte så det ska vara 

snyggt i köket.(Agneta) 

 

Men förutom det så ser de enbart positiva sidor med att man hyr in sig hos en 

förening. Pedagogerna berättar om hur barnen då och då får möjligheter att umgås 

med äldre människor just på grund av att de befinner sig i miljöer där föreningens 

medlemmar emellanåt vistas under dagen. Där generationer möts och barnen får dela 

sina upplevelser och erfarenheter med människor som har mycket positivt att 

förmedla om naturen. 

… det är härligt för vi kan ha lite samverkan med dem. Vi har emellanåt haft 

jättefint med de här tanterna och farbröderna som är ute och vandrar här och 

fixat med huset och barnen får goda kontakter. (Berit) 

 

Den traditionella förskoleavdelningen menar rent generellt att utomhusvistelsen är 

stressdämpande hos barnen. De riktar sig istället mot en stressökande faktor på så 

sätt att de måste korsa en starkt trafikerad väg för att ta sig till skogsmiljön. 

Just att vi måste över E22, det är det som är problemet, och det är lite det man 

drar sig för att gå iväg med större barngrupper över E22, det är inte kul. Och inte 

nu i detta väder, då törs man inte en tänka tanken att korsa då det är halt. (Doris) 

 

Här ges även ett svar på skillnaden mellan att vistas ute och inne när det gäller 

ljudnivån. 

Bullernivån alltså, den beror på trånga lokaler så det är en given sak så det är 

mycket skönare för huvudet att vara ute. (Doris) 

 

Pedagogen på uteförskolan däremot, ger ett mer konkret svar på hur 

utomhusvistelsen verkar stressdämpande för såväl barnen som för henne som 

pedagog. 

… absolut… Jag känner mig lugnare när jag är ute så pass mycket, delvis att man 

får mycket frisk luft och sen ljudnivån. Och barnen blir lugnare. Det är konflikter 

fast på ett annat sätt, det känns som att det är dämpat, på ett annat sätt. (Eivor) 
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Pedagogerna på de olika förskolorna ger även jämförelser på inne- respektive 

utomhusvistelse. 

Jo, det är ju mer stressande här inne än ute, fruktansvärt, det är jättestor skillnad. 

(Eivor) 

Det hörs ju inte riktigt lika, när man har högt i tak. Barn som springer och 

härjar… (Agneta) 

 

Rent allmänt verkar det som att pedagogerna upplever utomhusvistelsen som ett sätt 

att komma ifrån höga ljudnivåer, konflikter och så vidare som i sig kan verka som en 

stressutlösande faktor. Det vi däremot har sett som ett genomgående mönster, är att 

det är de organisatoriska ramarna som till exempel lokalfrågor eller ekonomiska 

bitar, som utgör en stressfaktor när man som förskola vill bedriva en verksamhet som 

fokuserar på en ökad utomhusvistelse. 

Om vi jämför dessa tre förskoleavdelningar som arbetar med utomhuspedagogik, så 

förekommer det vissa stressrelaterade faktorer hos alla avdelningar. Däremot så är 

det olika orsaker som utlöser känslan av stress. För naturförskolan handlar det mest 

om att pedagogerna har en busstid att passa, då aktiviteterna måste avslutas i god tid 

före hemresan. Men även det faktum att man hyr in sig i andras lokaler, som varje 

dag måste i ordningsställas innan avfärd, gör att pedagogerna upplever en viss känsla 

av stress. Pedagogerna på den traditionella förskoleavdelningen känner sig stressade 

när de måste korsa en starkt trafikerad väg när de vill ta sig till en skogsmiljö med 

barnen, vilket vi tolkar som en stressutlösande faktor för fara. Uteförskolans pedagog 

jämför förhållandena inomhus respektive utomhus, där hon upplever att hon blir 

mindre stressad av utomhusvistelsen, där bullernivån är lägre och barnen har en 

tendens att klara av sina konflikter på ett mer dämpat sätt. För oss är det en trolig 

tolkning att även barnen upplever känslan av stress lägre när de befinner sig 

utomhus. 

 

5.1.3 Främjandet av motorisk utveckling 

När barnen får möjligheter att röra sig mera fritt på stora ytor, genom att klättra, 

springa, hoppa, främjas deras motoriska utveckling.  

Och naturen är nästan den bästa gymnastiksalen man kan ha, där finns det nivåer 

för alla. Verkligen olika nivåer, det finns svårighetsgrader och utmaningar hela 

tiden. Och bara samma stock kan vara en utmaning nästa dag för att det är blött 

väder och den är hal eller vad det nu kan. Alltså det förändras. (Berit) 

… det är därför som vi går ut. Det tränar ju så mycket mer motorik ute, då 

underlaget inte är plant. Och så tankeverksamheten du får göra bara för att 

klättra upp på en sten, en stor sten i skogen. Man måste ta med i beräkningen att 

stenen kan vara hal och hela det här. (Doris) 

 

Samtliga pedagoger menar att de själva blir mer tillåtande till barnen när de befinner 

sig utomhus. Man behöver inte i samma utsträckning ta hänsyn till höga ljudnivåer, 

eller att behöva säga till barnen att de inte får springa eller vara för yvig i sina 

rörelser. Barnen får ett mycket friare spelrum, där deras spontana rörelsemönster blir 

mer accepterande. 
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Och det blir tillåtet på ett annat sätt, att låta lite och vara yvig i sina rörelser. 

(Eivor). 

 

Vi kan inte se att de tre förskoleavdelningarnas syn på hur utomhuspedagogiken som 

främjande av den motoriska utvecklingen, skiljer sig nämnvärt åt. Alla talar om hur 

viktigt det är att barnen får röra sig mycket och på ett varierat sätt, att naturen bjuder 

in barnen till att våga och utmana sig själva genom att till exempel klättra i träd, gå 

på ojämna stockar, våga klättra upp på höga stenar och så vidare. 

 

5.2 Utomhuspedagogiken som en metod för lärande 

I detta kapitel redogör vi för hur de tre olika förskoleavdelningarna ser på 

utomhuspedagogiken som metod för lärande inom matematik, språkutveckling och 

hållbar utveckling. Hur de anser att naturen är en inspirationskälla samt pedagogens 

roll för att ett lärande ska ske. 

 

5.2.1 Matematik, språkutveckling och hållbar utveckling 

Med utomhuspedagogik som metod, kan man med naturens hjälp utveckla barnens 

förmågor inom såväl språkutveckling, matematik som hållbar utveckling. 

Och där kan det, när vi har språksamling så behöver man inte sitta stilla alls, utan 

man kan naturligtvis använda sig utav naturen, som till exempel, så skulle man 

kunna gå lång och korta ord, stavelserna i orden, alltså och då ser man, då skulle 

man kunna göra linjer i snön här nu då, så här långt var A L L E M A N S R Ä T T 

E N också S O L, eller S N Ö. Man kan använda sig av sådana enkla metoder. 

(Berit) 

Till exempel, bara en underbar grej som hände i höstas. Då hade det regnat 

ganska mycket, och så sitter vi och har en sådan där språklig medvetenhet, en 

liten språkleksamling då, i en utav våra vindskydd. Och på taket är det tjärpapp 

där, och den är ju svart, och där var det riktigt blött. Och så kom solen fram och 

bara lyste på den där tjärpappen, och upp stiger vattenångan så här, så det bara 

ryker. ”Det brinner” skriker barnen! Gör det sa jag. Brinner det? Vi var ju 

tvungna att avbryta den där samlingen, och så var vi ute och undersökte och 

tittade, nämen det brinner inte sa barnen. Det gör inte, vad är det som ryker? Och 

så där höll vi på och så tog det några dagar innan vi kom fram till vad det var 

som rök där, men det var faktiskt riktigt roligt att undersöka på det sättet. Alltså 

det är en kunskap som man har där. Det är naturvetenskap rakt av. Faktiskt, som 

det står om i nya läroplanen. (Berit) 

 

På frågan om det är någon skillnad att undervisa matematik och språkutveckling ute 

och inne svarar pedagogerna: 

Ja, det är väl både och. Skillnaden är väl att man har väldigt mycket att ta till när 

man är ute i skogen. (Doris) 

Och den förskolan som vi tillhör, där jobbar man ju med matematik och språk och 

annat, och det gör vi precis likadant här, fast vi är här ute när vi gör det. Det är 

ingenting som man släpper bara för att man är ute i naturen. (Agneta) 
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Pedagogerna tycker att det är tacksamt att arbeta med framförallt matematik i skogen 

eftersom det finns så mycket tillgång till naturligt material. Flertalet av förskolorna 

arbetar med matematikuppdrag, där barnen får utmaningar genom att söka efter olika 

format på till exempel pinnar, kottar och så vidare. Där även begrepp, antal och 

jämförelse används. 

Vi jobbar mycket med begrepp, jämföra träd, omfång, höjd, stort löv, liten sten. 

(Doris) 

Mattekluringar och så letar vi efter matematik i skogen. (Cecilia) 

Alltså, matematiken har varit väldigt spännande här, att vi har jobbat på olika sätt 

med naturmaterial. (Agneta) 

Och då gjorde de olika högar med det också, ja men vad var det för typ av matte? 

Jo, det var ju starten till algebra! (Berit) 

 

Alla förskolorna arbetar med hållbar utveckling men i varierande grad. Hos 

naturförskolan genomsyras hela verksamheten av miljöfrågor som kompostering, 

sopsortering, naturens kretslopp etc.  

Vi vill ju ha ett gott innehåll i det vi presenterar och det som blir ett väldigt 

genomslag i vår verksamhet är ju hållbar utveckling. Det är det som kanske är 

den största delen, som genomsyrar allting vi gör, inklusive matten och alltihopa. 

Vi tänker att man skapar den här goda relationen till naturen är ju en bas och en 

grund vilket det finns forskningsunderbyggnad på. Bas och grund för att så 

småningom i livet kunna ta ett gott ställningstagande till miljöfrågor, globalt sett 

också. Vi börjar här i det lilla, vi slutar i det stora. Och det är inte detta året 

naturligtvis, utan det är någonstans i nian eller gymnasiet eller så. (Berit) 

Och nu ska vi ju plantera julgranar, då ska vi ta vår gamla kompostjord som blev 

färdig nu, vi gjorde ordning här och köpt lite annan jord och lite sand, sen har vi 

krukor från Retro har vi köpt in, för några kronor styck. Och benämna det här för 

barnen. (Agneta) 

Det blir också ett miljötänk med återanvändning då ju. (Berit) 

 

I den traditionella förskoleavdelningen ligger för närvande själva komposteringen 

nere, men ambitionerna kring en hållbar utveckling finns ändå ständigt närvarande i 

verksamheten. 

… den ligger nere just nu, också hade vi trädgårdslandet och hela den biten, men 

det ligger också nere. Men vi går ju till alla de här kolonilotterna och pratar 

mycket om varför det är bra att plantera själv, hur man planterar. (Cecilia) 

 

Uteförskoleavdelningen har precis börjat med sopsortering där de vill grundlägga 

kunskaper som barnen kan ta med sig in i framtiden. På frågan om de komposterar 

svarar pedagogen: 

Ja, det håller vi också på med, man tar lite successiv. Vi har ju en egen kompost 

där vi har förklarat för barnen från början. Och en del barn står bara, för de vet 

ju inte alls överhuvudtaget vad det handlar om, och det är ju ingenting som man 

gör en gång utan man får ju ta det lite successivt så barnen lär sig. (Eivor) 
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Även pedagogerna på naturförskolan talar om det grundläggande med kunskaperna 

om miljön, att det är något som ofta måste återkomma för att bli till en bestående 

kunskap. 

Och de vet så mycket att, nu var det lite för blött i komposten nu måste vi lägga i 

mer strö idag, alltså de har en, de är förtrogna med arbetet i komposten, därför 

att de har gjort det så många gånger. (Berit) 

 

I en jämförelse så kan vi tydligt se att naturförskolan tar mer tillvara på 

utomhuspedagogiken i hela sin verksamhet. De ser möjligheter i att bedriva 

utomhuspedagogik i allt de företar sig, där frågan om hållbar utveckling inte bedrivs 

beroende på organisatoriska ramar eller tillfälliga teman, utan de utgår från 

utomhuspedagogiken när de planerar sina aktiviteter. Den traditionella 

förskoleavdelningen håller sig till de uppgjorda teman som styrs av den lokala 

läroplanens mål, och verksamheten verkar ha en tendens till att inte kunna väva in 

områden som till exempel hållbar utveckling i den utsträckning som pedagogerna 

önskar. Utomhusförskoleavdelningen är precis i startgroparna för att utveckla 

verksamheten mot en tydligare fokusering på hållbar utveckling. Men där 

profileringen hittills har varit att barnen ska vistas fler timmar utomhus än de övriga 

avdelningarna än att fokusera på utomhuspedagogiken. Naturförskolans profilering 

är en verksamhet som bedriver förskolans aktiviteter utomhus istället för inomhus, 

där man i större utsträckning tar tillvara naturens resurser för lärandet. 

 

5.2.2 Naturen som inspiration 

När barnen har tillgång till naturmiljö tycks kreativiteten i barnens lek öka (Grahn, 

Mårtensson, Lindblad, Nilsson & Ekman, 1997). 

I utemiljön menar samtliga pedagoger från de tre olika förskoleavdelningarna att det 

inte behövs leksaker i samma utsträckning som inomhus. Naturförskolan tillåter 

emellertid barnen att emellanåt få ta med sig leksaker från inomhusmiljön. Alla 

pedagoger menar att barnens egen kreativitet aktiveras av naturen samt att man med 

naturens eget material kan bedriva ett bra lärande. 

Vi är ju ute och då finns det ju saker ute. De leker ju till och med häst. De bygger 

ju bås och tar pinnar och grenar, allt möjligt, barnen är väldigt kreativa. (Eivor) 

Det finns massor som man kan använda. Och det blir ett mycket mer spontant 

lärande. (Cecilia) 

När man ska ta det här med ekosystemet kan man ju inte sitta inne och prata om 

när det är ute det sker. (Doris) 

 

5.2.3 Pedagogen som inspiratör 

Alla pedagoger som ingår i studien vittnar om att det är viktigt att man som pedagog 

har en positiv inställning till att vistas utomhus. 

Och sen är det ju det att välja rätt personer, som tycker att det är härligt att vara 

ute. Och som kan förmedla det till både barn och föräldrar och göra det positivt. 

Inte att man står och hänger och önskar att klockan ska bli tre. (Agneta) 
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Det bekommer mig inte att gå ut, det finns ju kläder efter väder. Och det har 

aldrig varit ett bekymmer för mig. (Eivor) 

Att man är förundrad själv och att man går ut med öppna naturögon. (Agneta) 

En del säger… men det är inte min grej och då får man acceptera det. (Berit) 

 

Det krävs ett aktivt deltagande från pedagogens sida för att ett miljömedvetande ska 

ske hos barnen. Man behöver vara medforskande tillsammans med barnen. 

Vi har jobbat mycket med orden naturögon, att man till barnen berömmer och 

säger att åhhh vilka naturögon du har. (Berit) 

Det gör ju att barnen växer och känner sig väldigt duktiga. (Agneta) 

… att de ser sin egen kompetens, det är ju vår uppgift som pedagoger att kunna 

lyfta fram barnen och låta dem glädjas och växa tycker jag. Men tänk att få arbeta 

med att vara en medupptäckare med barnen, på det sättet som vi ändå har 

möjlighet att göra. (Berit) 

 

Samtliga pedagoger anser att det är viktigt att pedagogen fungerar som inspiratör, en 

medupptäckare som vägleder barnet i dess naturupplevelser, men utan att för den 

skull styra barnet i sitt upptäckande. Det krävs att pedagogen har kunskaper om natur 

och miljö, som kan förmedlas när barnet bjuder in till gemensamma erfarenheter. 

 

5.3 Synen på utomhuspedagogik 

Under detta kapitel redogör vi för hur pedagogerna ser på sin verksamhet och hur de 

bedriver utomhuspedagogik. Vi vill också få svar på om planeringen skiljer sig åt när 

man planerar utomhuspedagogik i jämförelse med en mer traditionellt riktad 

förskoleverksamhet. 

 

5.3.1 Verksamheten och arbetet med utomhuspedagogik 

Naturförskolan har en tydlig profilering kring sin verksamhet som de betecknar som 

en naturförskola. Denna förskola startade upp höstterminen 1997 med en tydlig 

inriktning mot att bedriva just utomhusverksamhet. Efter att denna förskola bestämt 

sig för att starta en verksamhet som till största del skulle komma att bedrivas 

utomhus, var det dags för de utvalda pedagogerna att fundera på hur man skulle 

kunna göra det som man hittills gjort i en mer traditionell pedagogisk verksamhet 

och nu omforma denna kunskap till att mer rikta sig mot en utomhuspedagogisk 

tanke. Dessa pedagogers grundidé var att med hjälp av den nya resurs som naturen 

innebar, kunna omforma sin verksamhet så att den svarade upp mot en profilerad 

naturskola. 

… vi började ju vrida och vända på allting och fundera på, hur vi kan flytta ut 

verksamheten så att vi har nytta av miljön runtomkring så att den kan lyfta det vi 

gör. (Berit) 

 

I den traditionella förskoleavdelningen finns ingen uttalad profilering mot att bedriva 

utomhusverksamhet, men ambitionen finns att vilja arbeta mer med 

utomhuspedagogik. Men där de upplever att de inte har de resurser eller stöd från 
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kommunen för att kunna göra det. På frågan om de arbetar med utomhuspedagogik 

så svarar en av pedagogerna: 

Nej, inte nu. Men vi har varit väldigt aktiva men inte just nu. Fast vi är ju ute 

mycket. Vi går ju till skogen, och till olika rum i miljön. (Cecilia) 

Hade vår förskola legat på ett annat ställe, det har vi tjatat om jättemycket, och 

när vi skulle leta efter nya lokaler så har vi ju tittat i utkanterna. Och då är ju 

drömmen att kunna vara ute mycket mer. För vi måste ju gå långt för att ta oss till 

skogen. (Cecilia) 

 

Pedagogerna på denna förskoleavdelning vittnar om att förutom att vara motarbetad 

från kommunalt håll, även kan bli motarbetad på arbetsplatsen. Denna avdelnings 

önskemål är att kunna ta med sig lunchen de dagar barngruppen går iväg från 

förskolan för att på så sätt kunna göra utomhusvistelsen längre. Men det är inte alltid 

detta bemöts som något positivt, då detta önskemål upplevs som ett extra arbete från 

en del kollegor.  

… det skulle jag vilja göra även nu men då stöter man på patrull i köket så… 

(Doris) 

 

Uteförskoleavdelningen är ingen renodlad naturförskola, men de har under några års 

tid profilerat sig som en uteförskola. På frågan om deras syn och tankar kring 

utomhuspedagogik svarar pedagogen: 

För det första så är vi ju tre personal som brinner för detta och älskar att vara 

ute, i alla väder. Det finns ju kläder efter väder /… / Och i stort sett, det man gör 

inne, det kan man göra ute. (Eivor) 

 

I en jämförelse mellan de tre förskoleavdelningarna, så är pedagogerna i 

naturförskolan och uteförskolan utvalda efter deras genuina intresse av att vilja 

bedriva en verksamhet i utemiljö. Av pedagogerna på naturförskolan och 

uteförskolan är det endast en som snart har genomgått en utomhuspedagogisk 

utbildning. Däremot har flertalet av pedagogerna i den traditionella 

förskoleavdelningen genomgått en utomhuspedagogisk utbildning, men där det 

framkommer att de upplever att de inte kan bedriva utomhuspedagogik med tanke på 

att den omkringliggande miljön inte är lämplig. Visserligen har naturförskolan helt 

andra förutsättningar, eftersom de befinner sig i en tacksam miljö, men det vi kunde 

notera är att de tänker utomhuspedagogik i allt vad de företar sig. Så våra 

funderingar är om den omkringliggande direkta miljön är en förutsättning för att 

kunna bedriva utomhuspedagogik. Eller är det hur man möjliggör 

utomhuspedagogiken i sin planering av verksamheten. 

 

5.3.2 Föräldrars syn och inställning till utomhuspedagogik 

Det är inte alltid säkert att föräldrar är enbart positivt inställda till att deras barn i 

högre utsträckning ska vistas utomhus. Personalen på naturförskolan stöter ofta i 

början av en ny barngrupp på reaktioner om att vissa föräldrar upplever det som 

besvärande att behöva tänka på klädval och ombyteskläder. Även att det är viktigt att 

barnen kommer i tid till förskolan innan bussen avgår varje dag upplevs i början som 

något negativt. Pedagogerna upplever även att föräldrarna till en början verkar 
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stressade över att det inte finns något staket som omringar platsen där barnen vistas, 

att de ur en säkerhetssynpunkt känner osäkerhet eftersom det är nära till både kärr 

och hav. Men ju längre deras barn går på naturförskolan, desto positivare blir 

föräldrarna. De upplever själva vinningarna och de positiva fördelarna av att deras 

barn får vara i naturen och då blir det inte besvärlig att köpa varmare stövlar eller se 

till att man är ute i god tid för att ta sig till förskolan i tid. 

Pedagogerna på utomhusförskoleavdelningen talar om att det var främst toalettfrågan 

som utgjorde det största motståndet från föräldrarna i början. Pedagogerna valde att 

inte göra detta till något stort problem. Ju längre tiden gick desto mer anpassade sig 

barnen och en del av dem har nu utvidgat sina erfarenheter, då de tidigare aldrig hade 

kissat utomhus. 

 

5.3.3 Planeringen 

Vi frågade pedagogerna om planeringen ser annorlunda ut när man ska bedriva 

utomhusvistelse än när man bedriver en mer inomhusdominerad verksamhet. 

Pedagogerna själva säger att det i stort sett inte är någon skillnad i deras sätt att 

planera. Det är snarare så att man inte planerar lika mycket utan är mer flexibel och 

fångar de tillfällen som dyker upp under utomhusvistelsen. 

Kommer nu havsörnen och flyger över, ja då kanske vi inte kan prata om ekorren 

just i dag, utan då får vi helt enkelt bara fånga tillfället i flykten. (Berit) 

Ja, man tar det som blir. Man tar tillvara på det som händer i skogen, det gäller 

att hitta och låta barnen upptäcka. (Doris) 

 

Pedagogen på utomhusförskoleavdelningen talar om en organisatorisk nackdel med 

en ökad utomhusvistelse och det är kravet på dokumentering. 

Det är det som är nackdelen, vi hinner ju planera, men idag ska man ju 

dokumentera så mycket. Där är väl där det brister, vi är ju inte på plats så 

mycket. (Eivor) 

 

Naturförskolan omvandlar all sin verksamhet så att den går att genomföra med 

utomhuspedagogiken som hjälpmedel, så vi kunde inte uppfatta att deras planering är 

olik en mer traditionell förskolas sätt att planera. Deras verksamhet störs inte av att 

en viss del av verksamheten bedrivs inomhus. De båda olika miljöerna kompletterar 

varandra. Vi fick uppfattningen av att deras planering görs så att deras aktiviteter kan 

bedrivas såväl inomhus som utomhus. Den traditionella förskoleavdelningens 

pedagoger menar att man i princip inte planerar utomhusvistelsen annorlunda än vid 

inomhusaktiviteter. De säger däremot att man inte planerar i samma utsträckning för 

att på så sätt kunna ta tillvara på det oförutsedda som händer i naturen och inte känna 

sig så styrd av i förväg planerade aktiviteter. Men även naturförskolan tar tillfället i 

akt när naturen bjuder in till spontana lärtillfällen, då pedagogerna får vara flexibla 

och styra om aktiviteten. Utomhusförskoleavdelnings pedagog menar även hon att 

det inte är så stor skillnad på hur man planerar för inomhus- kontra 

utomhusverksamhet. De upplever att de hinner med sin planering, det som blir 

lidande är den obligatoriska dokumenteringen. Slutsatsen är att ingen av 

förskoleavdelningarna upplever planeringen som annorlunda när det gäller inomhus 

eller utomhusverksamhet. Skillnaderna ligger i, som vi kan se, att naturförskolan och 
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utomhusförskoleavdelningen inte tänker i termerna inomhus- kontra utomhus- 

aktivitet, utan ser att allt som går att göra inne går att göra ute. Medan den 

traditionella förskoleavdelningen har som ambition att i framtiden kunna bedriva en 

sådan verksamhet. 

 

5.3.4 Sammanfattning 

De resultat som framkommit från vår studie är att utomhuspedagogiken är något som 

av pedagoger och föräldrar upplevs som bidragande till att dämpa sjukfrånvaron hos 

både barn och pedagoger. Pedagogerna som intervjuats är eniga om att naturen med 

dess variation och anpassade utmaningar för varje enskild individ, lämpar sig mycket 

väl för såväl barnens motoriska utveckling som såväl för deras kreativitet. 

I vårt resultat framkommer det att pedagogerna upplever en stress i samband med 

utomhuspedagogiken. Detta var ingenting som vi från början hade förväntat oss. Vi 

hade föreställningar om att utomhuspedagogiken med dess ökade utomhusvistelse, 

enbart skulle frambringa positiva erfarenheter som en stressdämpande faktor. Det 

visade sig att bedrivandet av utomhuspedagogik framkallar helt andra stressutlösande 

faktorer som ligger på en organisatorisk nivå som bland annat ekonomiska resurser, 

lokalfrågor och samarbetet med kollegor från andra områden inom förskolan. 

Vårt reslutat visar även att utomhuspedagogik används som metod för lärande inom 

andra ämnesområden, framförallt matematiken. Huruvida utomhuspedagogiken 

sedan används för lärande inom språkutveckling samt miljö- och hållbar utveckling 

skiljer sig åt. Däremot anser samtliga pedagoger som vi intervjuat, att naturen 

främjar barnens egen kreativitet, där de menar att naturens material blir föremål för 

leken istället för färdigproducerade leksaker. De anser även att man som pedagog är 

viktig i rollen som naturinspiratör och tillsammans med barnen är medupptäckare i 

deras utforskande av naturen. 
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6 ANALYS OCH DISKUSSION 

Vårt arbete har sin utgångspunkt i ett intresse som väckts under vår lärarutbildning. 

Begreppet utomhuspedagogik har ständigt funnits närvarande under våra 

praktikperioder som under de teoretiska terminerna. Genom att intervjua pedagoger 

från tre skilda förskoleavdelningar med olika inriktningar gentemot att bedriva sin 

verksamhet utomhus, hoppades vi kunna få svar på de frågeställningar som denna 

studie baseras på. 

De frågeställningar som vi ville få svar på är hur pedagogernas inställning och 

användning av utomhuspedagogikens metodik ser ut, samt deras syn på 

utomhuspedagogikens positiva påverkan för barnens motorik, hälsa och som 

stressdämpande faktor. Vi ville även se hur de i sin verksamhet använder 

utomhuspedagogiken som verktyg för ett lärande inom andra ämnesområden. 

Eftersom det varit svårt att finna negativa aspekter om denna pedagogik, så 

innehåller vår diskussion få kritiska argument. 

Vi kommer att rubricera vår diskussion utifrån de frågeställningar som finns i både 

bakgrund- och resultatdelen. 

 

6.1 Främjar utomhuspedagogik barnens hälsa? 

”Barn som föddes under senare delen av 1980-talet (och framåt) har vuxit upp i en 

värld ’nedskräpad’ med ljud” (Ellneby, 1999, s. 50). 1975 presenterade Tekniska 

Högskolan i Stockholm ”Buller i barnstugorna”, en rapport som visade att pedagoger 

och barn dagligen utsätts för bullernivåer som inte accepteras inom arbetslivet. 

Undersökningen visade bland annat på samband mellan bullernivå och typ av 

aktivitet, lekmaterial och lokalernas utformning (Ellneby, 1999). Att ljudnivån är ett 

problem är även något som framkommit i våra intervjuer med pedagogerna och även 

något som vi själva upplevt som ett problem under våra praktikperioder. 

Här anser vi att man genom utomhuspedagogikens grundidé, att naturen är platsen 

och föremålet för lärandet (Szczepanski, Malmer, Nelson & Dahlgren, 2006), kan 

komma ifrån problematiken med för höga ljudnivåer i samband med att lokalerna 

idag på de flesta förskolor är för trånga eftersom barngrupperna blir större och större. 

Om man istället strävar mot att bedriva sin verksamhet utomhus i så stor utsträckning 

som möjligt, motarbetar man denna problematik. 

Ericsson, Grahn och Skärbäck (2009) talar om att buller är en stressfaktor och 

ingenting som man kan vänja sig vid. Därför är det kanske inte förvånande att 

pedagogerna i vår studie upplever skillnader mellan att bedriva sin verksamhet 

inomhus respektive utomhus, där de beskriver att de själva blir mer stressade av att 

vistas inomhus. Eftersom barnen trängs ihop i små ytor inomhus upplever de att 

barnen är mer högljudda för att höras och få uppmärksamhet. De redogör även för 

hur barnen själva kan hantera sina konflikter på ett lugnare sätt och att barnen blir 

mindre stressade tack vare att pedagogernas stressnivå är lägre. 

Alla de intervjuade pedagogerna talar även om en stress som skapas av 

organisatoriska ramar. Men vad det är som upplevs som hinder från dessa ramar, 

skiljer sig lite åt mellan de olika förskoleavdelningarna. Naturförskolan upplever en 

stress av att inte hinna slutföra sina aktiviteter då de har en buss att passa, samt att de 
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hyr in sig hos en förening där de inte kan lämna kvar något från en pågående aktivitet 

till nästa dag. Den traditionella förskoleavdelningen upplever en stress av att behöva 

korsa en starkt trafikerad väg och anser att de emellanåt är för lite personal för att 

känna trygghet i att bege sig iväg till den aktuella platsen. De känner sig även 

motarbetade av kommunen, då de upplever att deras förslag till att i större 

utsträckning inrikta sin verksamhet mot en utomhuspedagogisk verksamhet, inte tas 

emot. Bland annat för att deras lokaler inte har närheten till naturområden. 

Utomhusförskoleavdelningen känner sig motarbetade av att de inte får den hjälp som 

de anser att de behöver, för att underlätta sina ambitioner att bedriva en 

utomhusförskoleverksamhet. Detta mest sett ur ett ekonomiskt perspektiv, där 

pedagogerna idag själva står för kostnaden att frakta maten mellan förskolelokalen 

och skogen. Men de betonar att de har stöd från sina chefer i sin strävan efter att 

bedriva en mer inriktad utomhusverksamhet. 

I en jämförelse mellan de tre olika förskoleavdelningarna, kan vi märka av en 

skillnad i sjukfrånvaron utifrån vad pedagogerna berättar. På den traditionella 

förskoleavdelningen jämför de hur sjukfrånvaron såg ut de år då de bedrev en mer 

utomhusinriktad verksamhet. Deras upplevelse är att sjukfrånvaron var lägre under 

de år de bedrev denna typ av verksamhet. På de två förskoleavdelningar som idag 

aktivt bedriver en mer tydlig inriktning mot utomhusverksamhet, verkar det som att 

både föräldrar och pedagoger ser tydliga kopplingar mellan sjukfrånvaro och graden 

av utomhusvistelse. 

Vi kan dra slutsatsen att genom mer utomhusvistelse verkar sjukfrånvaron hos 

barnen bli lägre. Förklaringar som ges är att vi som människor är skapade för att 

befinna oss i naturen och genom att vistas ute får vi ett bättre immunförsvar och 

stresshormonerna blir lägre (Granberg, 2000). Vår studie kan inte ge några säkra 

bevis för att det skulle förhålla sig på det sättet att mer utomhusvistelse ger lägre 

sjukfrånvaro, men både föräldrar och pedagogers uppfattning är att barnen är friskare 

sen verksamheten ändrades från en mer inomhusinriktad verksamhet till en 

verksamhet som i större grad befinner sig utomhus. Braute och Bang (1997) redogör 

en studie som visar att förskolor som bedriver en verksamhet med inriktningen ”I Ur 

och Skur”, visar på en lägre och kortare sjukdomsfrånvaro. Vi kan inte säga att det är 

på grund av utomhuspedagogiken i sig som gör att sjukfrånvaron är lägre, utan här är 

det troligtvis den ökade utomhusvistelsen i kombination med att barnen inte samsas 

om samma saker på en liten yta som är den mest troliga orsaken till att barnen är 

friskare. Däremot kan utomhuspedagogiken mycket väl främja hälsan, eftersom 

tanken är att lärandet ska ske i naturen som i sig har en lugnande och läkande kraft, 

som verkar positivt för vårt immunförsvar (Ellneby, 1999).  

Hur förskolans yttre miljö ser ut, är viktigt för hur barnens motoriska färdigheter 

utvecklas. Barn som har en förskolegård som är rymlig och vildvuxen ger 

möjligheter för barnen att utveckla sin koordination, koncentration, balans och styrka 

(Grahn, Mårtensson, Lindblad, Nilsson & Ekman, 1997). Att utemiljön stimulerar 

barnens motorik är något som alla de intervjuade pedagogerna vittnar om. De talar 

om naturens naturliga växlingar som den bästa gymnastiksal som kan uppbringas. En 

del pedagoger talar även i benämningen att det just är på grund av att barnen ska 

kunna träna sig motoriskt som man går ut. Där de efter sin egen nivå kan låta naturen 

utmana dem och att naturen inte ställer samma krav på alla individer, utan alla har 

samma villkor för att kunna utvecklas i sin egen takt. 
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Utifrån det vi fått fram i våra resultat och vad som tidigare skrivits om naturen som 

läkande kraft för att motverka vår stressade tillvaro, kan vi konstatera att 

utomhuspedagogiken mycket väl kan vara ett medel för att främja såväl hälsa som 

motorik. För att komma ifrån förskolans tillvaro med alltför höga ljudnivåer, anser vi 

att man i möjligaste mån bör försöka att utveckla sin verksamhet mot en 

utomhuspedagogisk metodik. Eftersom man i princip kan omvandla allt det man gör 

i en traditionell förskoleverksamhet, till ett lärande som sker i en verklighetsbaserad 

utemiljö, där barnet får sina erfarenheter genom sina sinnesupplevelser. 

 

6.2 Utomhuspedagogik som en metod för lärande 

Utomhuspedagogiken ger möjlighet till att lära inom miljö- och hållbar utveckling 

men även inom andra ämnesområden. Naturen med dess dofter, ljud, form och färg 

stimulerar inlärningsprocessen, då lärandet blir en direkt upplevelse och barnet 

förstår genom hela kroppen (Brügge, Glantz & Sandell, 2002). Tillsammans med den 

medupptäckande pedagogen kan barnet reflektera över sina nyvunna kunskaper. Alla 

pedagoger som vi intervjuat berättar hur de använder sig av naturen för att undervisa 

inom matematik och språkutveckling. Det visar sig att de flesta anser att det är en 

fördel att undervisa matematik utomhus då skogen erbjuder mängder av material för 

detta ändamål. Här behövs inga inköpta pedagogiska hjälpmedel för att barnen ska 

utveckla sina matematiska färdigheter. När det gäller språkutveckling menar 

pedagogerna att detta är något som kommer in naturligt i och med vistelsen i 

naturmiljö, då barnens kreativitet stimuleras ute i naturen och deras nyfikenhet och 

frågor kräver en språklig kommunikation, där nya begrepp ständigt förs in i barnens 

ordförråd.  

Vi kan i en jämförelse mellan förskoleavdelningarna se att samtliga verksamheter 

arbetar med metoder som stämmer överens med utomhuspedagogikens tankar. Men 

där naturförskolan har kommit väldigt långt i sin utveckling, då i princip all deras 

verksamhet genomsyras av naturpedagogikens filosofi. Utomhusavdelningen har inte 

kommit lika långt i sin utveckling av verksamheten mot att bedriva 

utomhuspedagogik, men är på god väg. Den traditionella förskoleavdelningen är den 

avdelning som minst arbetar med utomhuspedagogikens metodik, vilket förvånar 

oss. Visserligen har pedagogerna antytt att de anser att det inte finns tillräckligt med 

resurser som behövs för att bedriva utomhuspedagogik i den omfattning som de vill, 

men vi kan konstatera att utav de tre förskolor som vi har undersökt, är det den 

förskolan som har flest andel utbildade pedagoger i utomhuspedagogik. Vi kan då 

fråga oss varför de inte bedriver en utomhuspedagogisk verksamhet i större 

utsträckning än vad de gör i dag, eftersom kunskapen och ambitionen verkar finnas. 

Vi anser att det endast är hos pedagogerna själva som hindret för att inte kunna 

bedriva en utomhuspedagogiks verksamhet ligger. Man kan lika gärna göra stavelser 

i snön, oavsett om man har tillgång till en större förskolegård eller inte. Men 

samtidigt får den traditionella förskoleavdelningens pedagoger måhända oförtjänt 

kritik av oss, eftersom det inte enbart beror på deras ovilja. De har länge kämpat för 

att få tillgång till bättre lokaler som motsvarar deras behov för att kunna utveckla sin 

verksamhet mot en utökad utomhuspedagogisk inriktning. 

Det verkar finnas en tendens till att man inom såväl förskolan som såväl skolan drar 

en tydlig linje mellan utomhuspedagogik och ”inomhuspedagogik”. Dahlgren, 

Sjölander, Strid & Szczepanski (2007) menar att ”Trösklarna mellan utomhus och 
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inomhus måste rivas” (a.a., 2007, s. 15). Författarna menar att problematisering och 

reflektion inte ska vara beroende av på vilken plats lärandet sker, utan att 

förhållandet mellan lärande och plats, plats och lärande i den fysiska omgivningen 

måste mötas. Med detta synsätt anser vi att utomhuspedagogik som metod kan 

användas oavsett hur den verksamhet man befinner sig i ser ut, att utmaningen ligger 

hos pedagogerna själva, att våga använda sig av den kunskap som faktiskt finns där 

ute. För att pedagogerna ska ha kraft till att ytterligare lyfta fram 

utomhuspedagogiken i den dagliga verksamheten, måste emellertid känslan av stöd 

från organisatoriskt håll finnas. 

 

6.3 Synen på utomhuspedagogik 

Samtliga pedagoger på de förskoleavdelningar som vi intervjuat, har en 

genomgående positiv inställning till utomhuspedagogik. Men däremot skiljer sig 

synen åt på vad de menar med utomhuspedagogik. Naturförskolan har en 

genomgående tanke fokuserat mot att använda sig av de olika naturmiljöerna i sina 

aktiviteter, där de hela tiden arbetar utefter den planering som de har gjort, men där 

naturens olika oförutsedda händelser gör att pedagogerna är flexibla och fångar 

ögonblicket. Så i våra ögon sett är naturförskolan en verksamhet som fullt ut arbetar 

med utomhuspedagogiken som metod, från tanke till handling. 

Utomhusförskoleavdelningens ambition är att omvandla sin verksamhet mer och mer 

åt en verksamhet som bedriver utomhuspedagogik. Skillnaden mellan 

utomhusförskoleavdelningen och naturförskolan är att utomhusförskoleavdelningen 

bedriver en ”naturförskola” två dagar i veckan medan naturförskolan är en 

verksamhet som bedrivs utomhus, alla veckans dagar. Men skillnaderna ligger inte 

enbart i hur stor utsträckning verksamheten bedrivs utomhus. 

Även om utomhusförskoleavdelningen endast befinner sig utomhus i flera timmar 

två dagar i veckan, så använder de sig av naturen i sin verksamhet veckans andra 

dagar. De arbetar med naturmaterial i matematiken och i sin språkverkstad. Så med 

tanke på vad Dahlgren, Sjölander, Strid & Szczepanski (2007) menar, att gränserna 

mellan utomhuspedagogik och ”inomhuspedagogik” måste suddas ut, så kan man 

fråga sig om inte utomhusförskoleavdelningen arbetar genomgående med 

utomhuspedagogik de med, även om antal timmar utomhus inte är densamma som 

hos naturförskolan. Det som skiljer dem mest åt, är tillgången till att kunna vistas i 

naturomgivningar, samt att naturförskolan har mer stöd från andra kollegor som från 

kommunen. 

Den förskoleavdelning som har mest kunnande inom utomhuspedagogik, rent 

utbildningsmässigt sett, är den traditionella förskoleavdelningen. På frågan om hur 

deras syn på utomhuspedagogik ser ut, blev svaret att de går iväg från gården två 

dagar i veckan och att de då arbetar med matematiken utomhus. Språkutvecklingen 

arbetar de för det mesta med inomhus. Men vår uppfattning är att de känner sig 

väldigt styrda av kommunens uppsatta mål för just detta läsår, att verksamheten ska 

domineras av matematik och språk. Det vi tycker är tråkigt är att de inte ser 

möjligheterna att med hjälp av utomhuspedagogiken uppfylla de mål som de lokala 

styrdokumenten anger. 

I Lpfö 98, står det att förskoleverksamhetens uppdrag är att främja det livslånga 

lärandet samt att miljö- och naturfrågor ska genomsyra verksamheten. Vi anser att 
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samtliga pedagoger är väldigt måna om att barnen ska utveckla sin förmåga att kunna 

värna om vår gemensamma miljö, att verksamheten ska lägga grunden för att barnen 

med hjälp av det som de lär sig i förskolan ska kunna göra val som bidrar till en 

hållbar utveckling.  

Vi har genom denna studie sett att alla förskoleavdelningar som ingått i 

undersökningen på ett eller annat sett har med utomhuspedagogiken som tanke. Det 

som i huvudsak skiljer dem åt är på vilket sätt pedagogerna lyckas omvandla de mer 

traditionella sätten att lära ut kunskaper med utomhuspedagogikens metodik. 

Utomhuspedagogiken ska inte stå som en lärmetod för sig själv utan ska ses som ett 

komplement till de mer traditionella sätten att lära ut (Dahlgren & Szczepanski, 

1997). Utöver att naturen spelar en viktig roll för utomhuspedagogiken, har naturen 

naturligtvis ett egenvärde i sig som inte är att förglömma. 

Naturen verkar alltså ha förmågan att stimulera sinnena utan att ta över 

uppmärksamheten. Man kan fortsätta tänka eller leka. Samtidigt kan man genom 

naturens variation och mångfald få inspiration och nytt stoff till leken därifrån. 

Då den inte är uttänkt för ett speciellt syfte kan barnet lätt omforma den för egna 

behov, assimilera den. 

(Grahn, Mårtensson, Lindblad, Nilsson & Ekman, 1997, s. 6). 

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Under arbetet med denna studie har vårt intresse väckts för om det finns någon 

skillnad mellan de barn som vistats i en verksamhet som inriktat sig som en 

naturförskola eller en utomhusförskola och de barn som gått på en traditionell 

förskola. Det skulle vara intressant om detta får några effekter hos barnen när de 

kommer upp i grundskolan. Är detta något som pedagoger och lärare skulle kunna 

lägga märke till? Har barnen lättare att hantera stress? Är barnens motorik mer 

utvecklad? Har barnen en annan attityd och förhållningssätt gentemot naturen? För 

att en sådan studie ska få relevanta resultat, bör en sådan undersökning pågå under en 

längre period, där även barn och föräldrar inkluderas. Om det förhåller sig på det 

sättet anser vi att det är väldigt viktigt att användningen av utomhuspedagogik ökar, 

och att fler förskolor än i dag börjar arbeta med denna pedagogik. 

Det skulle även vara intressant att studera hur barn med en annan kultur upplever 

utomhuspedagogiken samt hur deras föräldrar ställer sig till denna form av 

förskoleverksamhet. 

 

Tack 

Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till våra familjer som har stått ut med oss 

under denna process. Vi sänder även en tacksamhetens tanke till vår handledare Mats 

Andersson, som tålmodigt har väglett oss under arbetets gång. Vi vill även tacka de 

pedagoger som med en stor vänlighet ställde upp och svarade på våra frågor och som 

gett oss många inspirerande tankar kring utomhuspedagogik och delgivit sina 

erfarenheter till oss. 

Slutligen vill vi tacka oss själva för att vi har orkat med varandra under detta 

examensarbete. En resa som har inneburit både skratt, gråt, förtvivlan och glädje. När 
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vi nu står i slutet på vårt arbete kan vi konstatera att vi fått många nya och intressanta 

kunskaper inom ämnet utomhuspedagogik. Vi har även genom detta arbete lärt oss 

mycket om hur en skrivprocess går till och insett att det inte finns några genvägar, ett 

examensarbete är en process som måste få gå igenom alla sina stadier. 
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BILAGA 1 

 

Intervjuguide 

Inledande frågor: 

1. Hur ser er verksamhet ut? 

 

2. Hur ofta är ni ute? 

 

3. Hur ser er bakgrund ut när det gäller utomhuspedagogik? Har ni någon 

specifik utbildning? 

Utomhuspedagogik: 

1. Vad är utomhuspedagogik för er? 

 

2. Hur arbetar ni med utomhuspedagogik? 

 

3. Kan man med utomhuspedagogiken som hjälp främja lärandet inom andra 

ämnesområden som till exempel matematik, språkutveckling och hållbar 

utveckling? 

 

4. Hur tycker ni att utomhuspedagogiken kan främja motoriken? 

 

5. Har ni kunnat se någon förändring gällande sjukfrånvaron i barngruppen 

sedan ni började med en ökad utomhusverksamhet? 

 

6. Kan utomhusvistelsen motverka stress? 

 

7. Ser ni några nackdelar med utomhuspedagogik?  

 

8. Blir planeringsarbetet annorlunda när man bedriver utomhuspedagogik? 

 

 


