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- A study of children´s outdoor and how it can promote children´s physical health 
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Den här studien utgår ifrån pedagogers arbetssätt och syn på utevistelsen i förskolan. Studien 

riktar in sig på fördelarna som finns med utevistelse. Studien belyser utevistelsens betydelse 

för barns fysiska hälsa och lärande.  Metoden som är använd i studien är enligt kvalitativ 

forskningsprincip där sex olika pedagoger intervjuats. Pedagogerna i studien är ovetande om 

varandra och varandras arbetssätt. Vid varje intervju har en semistrukturerad intervjuteknik 

använts och varje intervju har skett i direkt kontakt mellan intervjuperson och intervjuare.  

Studien visade att alla pedagoger som intervjuades anser att utevistelsen har betydelse för 

barns fysiska hälsa. Däremot skiljer det sig hur utevistelsen används som planerad verksamhet 

mellan förskolorna. Det framkommer även att pedagogers delaktighet i utevistelsen skiljer sig 

mellan förskolorna. Alla pedagoger som intervjuats belyser skillnader i barns rörelsemönster 

ute och inne och hävdar att det är ute barnen är fysiskt aktiva. Resultatet visar att pedagogerna 

inte tänker i första hand att utomhusmiljön och fysisk hälsa hör ihop men att de är medvetna 

om det. I studien dras slutsatserna att alla pedagoger anser att barnen drar stor nytta av 

utevistelsen och att förskolorna använder sig på olika sätt av den dagliga utevistelsen. I 

studien framkommer även pedagogernas olika syften med utevistelsen, vilket skiljde sig åt.   

Nyckelord: Utomhuspedagogik, hälsa, rörelse, utevistelse 
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1 Inledning 

Vi är två studenter som studerar till förskollärare på Linnéuniversitetet. Studietiden har 

innehållit bland annat en specialiserings kurs i utomhuspedagogik. Under kursen väcktes ett 

intresse över hur förskolorna arbetar med utevistelsen. Alla förskolor lägger tid på 

utevistelsen men med studien önskas ta reda på om det finns ett pedagogiskt syfte med 

utevistelsen. Barn behöver ”frisk luft” och de behöver få bort ”springet i benen” är vanliga 

fraser på förskolorna. I kursen om utomhuspedagogik utvecklades ett annat synsätt på 

utevistelsen, att den är starkt bidragande till barnens utveckling och hälsa. Grupperna i 

förskolorna blir större och utemiljön kan behöva användas mer som verktyg i verksamheten. 

Av studien önskar vi få reda på mer om hur utevistelsen används och om det finns ett 

utomhuspedagogiskt syfte hos de verksamma pedagogerna. Den fysiska aktiviteten i förskolan 

ligger också i vårt intresse. Därför kommer arbetet även rikta in sig på den fysiska aktiviteten 

och rörelsen hos barnen. Kan utevistelsen bidra till att barnen rör sig mer?  

Enligt förskolans läroplan ska barnen kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. 

Verksamheten ska 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 (lpfö98 reviderad 2010:7). Läroplanen 

skriver tydligt att utemiljön ska användas till annat än frisk luft och att barn ska springa av 

sig.  

Forskning visar att barn som är utomhus är mer fysiskt aktiva, på grund av att miljön tillåter 

barnen att vara mer rörliga (Mårtensson 2011). Ericsson (2009) menar vidare att barn tar 20 

procent fler steg utomhus än inomhus vilket stärker Mårtenssons teori.    

Szczepanski (2005) menar att naturen har en positiv påverkan på barn med 

koncentrationssvårigheter och stress. Barnen blir piggare, gladare och mindre konfliktbenägna 

utomhus. Han skriver också att ute i en fysisk miljö växer de ”svaga” barnen och de ”starka” 

barnen kan fortsätta vara starka i en fysisk miljö. Kontentan av det blir att alla barn mår bra av 

att vara utomhus. Författaren menar också att utomhusmiljön minskar smittorisken i förskolan 

vilket även det är till barnens fördelar. I utomhusmiljön finns det större utrymmen än i 

inomhusmiljön, barnen får då mer utrymme till att leka, röra på sig och att lära sig.  
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1:1 Syfte och frågeställningar 

Vi har valt att ta reda på mer om pedagogernas syn på utomhuspedagogik och hur de upplever 

att den kan påverka barns fysiska hälsa. Syftet är att ta reda på om utemiljön har en positiv 

inverkan på barns hälsa och lärande. Förskolorna lägger mycket av sin tid ute, därför önskas 

att studien ger svar på om tiden ute är planerad. En positiv synvinkel av utomhuspedagogik är 

medvetet valt för att få fram det som är bra med utomhuspedagogik. Utomhuspedagogik är 

något vi brinner mycket för därför är frågorna vinklade för att få fram utevistelsens fördelar. 

Resultat vill uppnås genom att analysera 6 olika intervjuer med verksamma pedagoger. 

Frågorna vi ställer oss är 

 Vilka fördelar ser pedagogerna med utomhuspedagogik? 

 Hur använder pedagogerna utevistelsen i lärandesyfte? 

 Hur upplever pedagogerna att barnens fysiska hälsostatus tar fördel av utevistelsen? 
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2 Tidigare forskning  

2:1 Barn och naturkontakten  

Söderström (2011) anser att det finns lite forskningar kring barn och hur naturen påverkar 

deras hälsa här i Sverige. Söderström anser att det är förskolans uppgift att skapa en positiv 

upplevelse för barnen tillsammans med andra vuxna och barn. Mårtensson m.fl. (2005) menar 

även hon att det är viktigt med den positiva naturkontakten, inte bara att barnen är ute i friska 

luften. Det är i den positiva naturkontakten barnet gör nya erfarenheter och skapar en grund 

och relation till naturen. Vissa barn får ingen erfarenhet av naturen hemifrån, vissa barn får 

mer. Mårtensson m.fl. (2005) anser att det är förskolans uppgift att ge barnen erfarenheter för 

att skapa en positiv naturkontakt. Söderström (2011) menar vidare att det är vanligt i Sverige 

att barnen har en god kontakt med utomhusmiljö. Personal och föräldrar till barn i Norden 

beskriver att de märker att barnen blir mer oroliga om de inte varit utomhus. Ändå visar 

forskning att barn är mer och mer inomhus. En förklaring till detta kan vara att vår 

inomhusmiljö blir större och bättre. Mårtensson m.fl. (2005) anser att det är mer och mer de 

vuxna som styr över hur naturkontakten ska se ut. Det är även de vuxna som bestämmer vilket 

behov barnen har över att vara ute och röra sig. Ett exempel kan vara att pojkar behöver röra 

på sig mer än flickor och därför får vara ute mer.  

 

2:2 Fysisk aktivitet utomhus 

Mårtensson m.fl. (2005) menar att barn som är utomhus får mer fysisk aktivitet. I Sverige får 

många barn tillräckligt med fysisk aktivitet. Detta visar mätningar som gjorts här i Sverige. I 

och med att det uppstår mer och lättare lek utomhus än inomhus ger detta generellt mer fysisk 

aktivitet. Detta beror enligt forskaren på att leken utomhus är mer fartfylld för att miljön och 

ytorna tillåter barnen till mer fysisk rörelse. Leken blir mer fartfylld och kan ändras snabbt 

vilket ger barnen bra möjligheter till rörelse. Fantasin sätts också på prov utomhus, den 

utmanas mer. Vidare skriver hon om hur naturen och gröna gårdar med träd och buskar på 

förskolan kan bidra till barnens hälsa. Szczepanski (2008) stärker det när han skriver att leken 

gör barnen mer rörliga vilket ger fysisk aktivitet i en hög grad. Forskaren anser att det inte 

finns några som helst tvivel på att rörelsen, den fysiska aktiviteten och den stora ytan ute är 

friskfaktorer.  



4 

 

2:3 Den viktiga utevistelsen 

Ericsson m.fl. (2009) skriver i sin rapport om hur utomhusmiljön påverkar vår fysiska hälsa 

på ett positivt sätt. Forskningen visade att barn tog hela 20 % fler steg utomhus än inomhus. 

Barns motoriska utveckling påverkas också av hur miljön är utformad. Forskning har visat att 

barn som går på en förskola med en gård som är stor och har kuperad terräng med träd, buskar 

och utmaningar barnen ges fler chanser till att få bättre koordinationsförmåga, koncentrera sig 

bättre, får bättre balans och styrka. Forskaren menar att om utomhusmiljön har brister kan det 

hindra barn från att utveckla sin motorik på ett bra sätt vilket i sin tur kan hindra barnens 

senare utveckling. Mårtensson (2011) menar att vistelse i naturen motiverar barn att använda 

sin kropp och röra sig. Genom det påverkas bland annat balansen och koordinationsförmågan. 

För att det ska ske, måste det vara på ett lustfyllt sätt. 

Söderström och Blennow (1998) skriver en artikel om att barn på utedagis hade lägre 

sjukfrånvaro de menar att större barngrupper ger mer trängsel och gör det lättare för 

bakterierna att sprida sig. De skriver att daghem med inriktning på utevistelse hade lägre 

sjukdagar på barnen.  

2:4 Att lära in ute 

Szczepanski (2008) skriver att utomhus lär sig barnet med hjälp av sinnena. Barnet lär sig 

genom själva görandet. När barnet får använda sig av hela kroppen blir det en tydligare 

verklighetsanknytning. Han skriver vidare att Ett möte mellan plats och lärande är ett sätt att 

ge kunskap om vår livsmiljö – sinnlig erfarenhet förenad med känsla för närmiljön, a sense of 

place, det vill säga en lokalhistorisk, ekologisk, social och fysisk förankring i det utvidgade 

pedagogiska rummet (Szczepanski, 2008:58). 

 

Ett hinder i lärandet ute kan enligt Mårtensson m.fl. (2005) vara barnens rädsla över att vara 

ute i naturen. Ett exempel är att det kan vara en rädsla över att möta djur eller gå vilse i 

skogen. Barnens rädsla kan förekomma när de inte är vana att vistas i just den miljön. Vidare 

skriver forskarna att yngre barn blir mer entusiastiska över att vara i naturen än vad de äldre 

barnen blir. De yngre är mer nyfikna och koncentrerade på vad de ska göra i naturen än vad 

de äldre är. Med de äldre barnen menas barn i skolåldern, med de yngre barnen de i 

förskoleåldern.  

 

Szczepanski (2008) skriver att fler och fler skolor och förskolor blir intresserade av 

utomhuspedagogik. Han menar att det då bör ges kunskap om detta i lärarutbildningen. Han 



5 

 

anser att nytt och mer undervisningsmaterial borde tas fram för att kunna möta intresset som 

finns bland skolorna och förskolorna.  

 

2.5 Lärande och miljön 

Björklid (2005) menar att det är viktigt att barnen är med och skapar miljön, det är deras 

intresse som ska vara utgångspunkt. Den fysiska miljön är en viktig faktor för att barnen ska 

trivas. Miljön ska vara i utformad så att barnen kan vistas i den hur de vill utan att be om 

hjälp.  Hon menar att om den fysiska miljön upplevs som otillgänglig och understimulerande 

kan det bidra till att barnen inte utforskar eller leker med den. Det kan hämma barnens lärande 

och sociala träning. Björklid (2005) menar att lekens betydelse för lärande och utevistelsens 

betydelse för hälsa har lett till att gårdarna på förskolor och skolor förbättrats. Hon menar att 

det är viktigt att besöka andra platser också, såsom naturplats det gör barnen uppfinningsrika 

och ger en variation i lekmönstret. Hon menar att utomhus är barnens lek och rörelse 

sammanflätade. Varje rörelse ger lek och varje lek ger rörelse. I utevistelsen lär sig barnen 

social kompetens och barnen lär sig att utforska sin närmiljö. Forskaren menar att utomhus är 

pedagogen viktig då hon eller han kan hjälpa barnen att sätta sina kunskaper i rätt 

sammanhang.   
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3 Bakgrund 

3:1 Centrala begrepp 

Utomhuspedagogik: I studien grundas utomhuspedagogik på Brügge och Szczepanskis 

(2011) syn. Utomhus bör ses som en naturlig del i undervisningen och användas som ett 

komplement till den traditionella verksamheten. I utomhuspedagogiken är alla sinnen 

aktiverade i lärprocessen. Utomhuspedagogiken är en viktig grund för kroppens behov av 

rörelse.  

Rörelse: Är när barnen utövar en fysisk aktivitet där hela kroppen används. De är aktiva och 

genom det främjas motoriken, uthålligheten samt förbättras inlärningsförmågan.  

Rörligheten: Hur mycket barnen rör sig, hur aktiva de är.  

Svaga barn: Under studien nämns svaga barn, med svaga barn menas barn som inte kommit 

lika långt i utvecklingen, motoriken eller i det sociala samspelet. Barn som kan behöva lite 

mer tid på sig och en extra hand från pedagogerna.  

Starka barn: Med starka barn menas barn som är tidiga i utvecklingen, som kommit långt i 

utveckling, motorik och det sociala samspelet. 

3:2 Vad säger litteraturen om utomhuspedagogik? 

Brügge och Szczepanski (2011) definierar utomhuspedagogiken som ett lärande som sker 

växelvis mellan reflektionen och upplevelsen av konkreta upplevelser. De menar vidare att 

utomhuspedagogiken bör vara en naturlig del för all sorts av undervisning och att den ska 

användas som ett komplement till den vanliga pedagogiken på förskolan. De beskriver också 

fördelarna med att lära in ute då man använder alla sina sinnen och hela sin kropp. Rörelserna 

blir naturliga för barnet, stressen blir mindre, motorikträningen för barnen blir också naturlig. 

Brügge och Szczepanski (2011) menar att utomhuspedagogiken bör vara ett komplement för 

den vanliga pedagogiken som oftast sker inomhus. Som det ser ut idag sker mestadels av 

lärandet inomhus. Utomhuspedagogiken blir då en viktig grund för kroppens behov av 

rörelse. Författaren menar att i utomhuspedagogiken sker en direkt upplevd lärandesituation 

på rätt plats. Sinnesintryck får barnen i form av färg, form, ljud, doft och stämning. Barnen lär 

med hela kroppen. Claesdotter (2005) anser att utomhuspedagogik är en process. Hon skriver 

att utomhuspedagogiken kopplar samman känsla och förnuft, anden och handen, teori och 

praktik, ”knopp och kropp” (2005:92). 
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När Nationellt centrum för utomhuspedagogik ska beskriva utomhuspedagogik beskriver de 

att utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan 

upplevelse och reflexion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer 

Utomhuspedagogik är dessutom ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde som 

bl.a. innebär;  

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

– att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas,  

– att platsens betydelse för lärandet lyfts fram    

(Linköpings universitet Nationellt centrum för utomhuspedagogik, 2013) 

3:3 Historiskt perspektiv på utomhuspedagogik 

Hela vägen tillbaka till antiken går det att se idéer och traditioner som dagens 

utomhuspedagogik har sina rötter i. En filosof var Aristoteles (384-322 f. kr). Aristoteles 

förespråkade hur viktigt det var att utgå från våra sinnen och praktiska erfarenheter av 

verkligheten.  

John Dewey (1859-1952) och Ellen Key (1849-1926) är också viktiga personer som bidragit 

till utomhuspedagogikens tankar och idéer. John Dewey skrev följande: Det som lärjungar 

lära av varandra på skolgården, är tusen gånger nyttigare för dem, än blott det, som man kan 

bibringa dem i skolrummet (Dahlgren m.fl. 2004:16). Han menade att barn utvecklas genom 

att göra praktiska saker som de lär sig av andra och med andra.  

Ellen Key är känd för sin bok barnets århundrade (1900). Hon var starkt övertygad över att 

läraren skulle använda utomhusmiljön för att barnen skulle lära sig. Hon ansåg att inte bara 

klassrummet skulle användas för detta. Ho menade att det är viktigt att bevara barnens lust att 

lära så att de kan lära för livet (Dahlgren m.fl. 2004). 

3:4 Hälsoaspekt på utomhuspedagogik 

Som pedagog i förskolan behöver vi utforma verksamheten så att barnen får en god hälsa. 

Nelson (2007) menar att det är viktigt att se friskfaktorer och inte riskfaktorer. Vidare skriver 

hon att övervikt är ett hot i västvärlden idag, och att vi lever i ett stressat samhälle. Författaren 

menar att den fysiska aktiviteten och utevistelsen gynnar hälsan därför är det viktigt att 

utomhuspedagogiken används som ett friskt alternativ.  Szczepanski (2007) anser att naturen 

avlastar, den förbättrar koncentrationsförmågan och ökar uppmärksamheten hos barnen. När 

vi är ute blir det mindre konflikter, vi blir lugnare och friskare av att vara i naturen. Han 

menar vidare att det flera gånger framhållits att fysisk aktivitet är en friskfaktor och barn som 
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har tillgång till gröna områden mår bättre. De barnen leker med mer variation och mer 

koncentrerat. Ute får barnen en närmre kontakt med miljön och rörelsefriheten är stor. Ytorna 

ger förutsättningar för rörelse. Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) menar att fysisk 

aktivitet är hälsofrämjande då den fysiska aktiviteten förbättrar uthålligheten, bidrar till 

glädje, barnen tränar sin kroppskontroll och kroppsuppfattning vilket bidrar till motoriska 

färdigheter. Granberg (2000) anser att det är tack vare utrymmet utomhus som barnen får 

större möjligheter att utföra fysiska övningar. Hon menar vidare att miljön utomhus utmanar 

barnen och hjälper de att träna sina förmågor. Barnen får balansera, springa och klättra. I och 

med att utrymmet utomhus är mycket större än inomhus får barnen träna sin motorik i sin 

egen takt utan att något annat barn eller vuxen stör dem. 

3:5 Läroperspektivet på utomhuspedagogik 

Hedberg (2004) menar att utomhuspedagogik ska användas för att förstärka det barnet lär sig. 

Han beskriver det som att lära in ute. Han menar att barnen först behöver få en bra grund. 

Barnen ska vilja vara i naturen och njuta av den. Genom det kan barnen i sin tur upptäcka, 

förstå sammanhanget och förstå påverkan. För att sedan kunna påverka sitt lärande. 

Ericsson (2009) anser att om lärandet utomhus står på schemat, en planerad aktivitet kan det 

uppfattas mer naturligt för barnen. När lärandet sker utomhus istället för inomhus kan barnen 

inspireras av själva upplevelsen. Pedagogen får då väldigt goda förutsättningar för att knyta 

ihop utomhusvistelsen och barnens upplevelser med verksamheten inomhus. Granberg (2000) 

anser att barn lär sig genom att använda alla sinnen. Då barn är fysiska utomhus får de chans 

att utforska olika saker utomhus tillsammans med andra barn eller själva. Detta tack vara att 

ytorna är större vilket ger större valmöjligheter till att utforska. Utevistelsen gör att barns 

utveckling främjas, både fysiskt och psykiskt.  Hon skriver också att utemiljön kan ses som en 

levande lärobok i alla ämnen (2000:29). Lärandet sker ständigt som en process.  

Ericsson (2009) anser att undervisningen och att lära in ute, inte är bundet till ett visst ämne 

utan att det istället handlar om tänkandet, det ända som kan sätta gränser. Med hjälp av 

utomhusmiljön kan då barnen se en helhet i det barnet ska lära sig. Barnen ser ett tydligare 

sammanhang. I utomhuspedagogiken finns det fler möjligheter till olika former av 

undervisning än vad det finns inne. Barnen känner då ett större engagemang. Om lärandet 

utomhus är planerad, finns på schemat, blir den mer naturlig för barnet. Barnen blir då mer 

inspirerade. Detta ger bra förutsättningar för att pedagogen ska kunna knyta ihop lärandet ute 

med lärandet inne (Ericsson 2009). Utomhus blir också alla barn lika, svaga barn blir starkare 



9 

 

och starka barn förblir starka. Barn som har svårt att samspela med andra inomhus får lättare 

med det utomhus. (Dahlgren m fl. 2007). Nelson (2005) menar att alla barn har en drivkraft 

att vilja lära sig och samspela med andra. Hon skriver också att rörelse blir till glädje som blir 

till självbekräftelse för barnet. Hon menar att det är viktigt att använda utomhusmiljön för 

barnets lärande då vissa barn har svårt att komma till ro inomhus i tillexempel en samling.  

Claesdotter (2005) menar att det är utomhus människan lär sig bäst. Vi upplever allt ute med 

våra sinnen. Här ökas kroppens delaktighet genom rörelserna. Vi rör oss på ett annat sätt 

utomhus. Ericsson (2004) påpekar vikten av att barnen får uppleva nya saker på grund av att 

de lägger grunden för ett varaktigt lärande. Det blir ett varaktigt lärande på grund av att 

barnen använder alla sina sinnen. Utgångspunkten för själva lärandet blir upplevelsen. Ett så 

kallat upplevelsebaserat lärande. När lärandet sker utomhus blir det en mer okontrollerad 

situation vilket sätter höga krav på pedagogens närvaro. Ericsson (2004) menar vidare att 

barnen blir mer nyfikna då nyfikenheten stimuleras och barnen måste använda sin tidigare 

erfarenhet för att lära sig. 

3:6 Szczepanskis läromodell 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Lärandemodellen (utformad av Szczepanski 2005 s. 27 Dahlgren (2007.) 

Allt lärande som sker utomhus är beroende av ett samspel mellan aktiviteten, den sociala och 

personliga utvecklingen och hur vi mår i vår läromiljö. Hälsan omsluter sedan allt och 

påverkar hur vi lär oss och hur vi mår. Mår vi bra fysiskt och psykiskt ökas vår motivation till 

att vilja lära oss. I Szczepanskis läromodell syns det tydligt hur hälsan omsluter viktiga 

faktorer för inlärningen (Dahlgren m.fl. 2007).  
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3:7 Barns rörelse 

Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) anser att det är förskolans skyldighet att ge barnen 

möjligheter till fysisk aktivitet och rörelse. Barnen har ett behov av att röra sig och det är 

viktigt för deras utveckling. De menar vidare att barnen skapar en tro på sig själva genom 

rörelse, och att det är lämpligt att rörelsen sker utomhus. Rörelsens kvalitet utvecklas genom 

erfarenhet och stimulering av sinnena. Brügge och Szczepanski (2011) anser att inlärning med 

hjälp av alla våra sinnen är en viktig del i utomhuspedagogiken. Grindberg och Langlo 

Jagtøien (2000) menar att rörelse är en faktor som ger glädje, uthållighet, förbättrar 

koncentrationen samt främjar inlärningsförmågan. Men de anser att utemiljön i sig inte är 

inspirerande för barnen utan det är pedagogernas ansvar att göra den inspirerande. 

Pedagogerna måste vara öppna för möjligheter som uppstår.   

3:8 Pedagogernas roll i utomhuspedagogiken 

Granberg (2000) menar att pedagogen bör vara en medforskande pedagog. Pedagogen ska 

vara på barnens nivå, engagerad och intresserad. En bra pedagog ser och upptäcker 

tillsammans med barnen. Hon menar vidare att en god pedagog är en person som kan sätta sig 

in i barnets världsbild. Pedagogen bör också intressera sig för alla barn och ställa frågor för att 

få barnet nyfiket. Genom att ställa vidare frågor ger pedagogen barnet fler och olika sätt att se 

på saker så att de utforska på egen hand. Vidare skriver Granberg (2000) att pedagogen ska 

vara närvarande och ge barnen stöd och uppmuntran i det de gör. Detta för att förstärka det 

barnet gör, i och med det utvecklas barns självkänsla. Björkman (2005) menar att en pedagog 

kan se oengagerad ut men att han eller hon observerar barnen i deras lek utomhus istället. 

Vidare skriver hon att pedagogen inte alltid behöver vara med och leka med barnen, utan att 

de ska vara lyhörda mot barnen. Claesdotter (2005) skriver att pedagogerna måste kunna 

växla och veta när det är lämpligt att vara ute respektive inne. Pedagogerna måste veta och 

kunna reflektera kring var, hur, vad och när det är lämpligt.  
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4 Teoretisk utgångspunkt 

Detta arbete utgår ifrån två olika utvecklingsteorier. Dessa två överensstämmer väl med 

utomhuspedagogikens synsätt. 

4:1 John Dewey 

John Dewyes pedagogiska filosofi riktar sig bra till förskolan och dess läroplan. Dewey 

belyser vikten av att se processen och inte resultatet. Han är en av de som fått förskola och 

skola att ha barnens intresse och behov som utgångspunkt. Sundgren (2005) menar att med 

Dewyes pedagogik blir förskolans uppgift att bidra till barnets enskilda behov och intressen 

för att de ska lära sig.  Dewey förespråkar ett aktivt lärande där barn kan lära av varandra. Ett 

barn kan hjälpa ett annat barn och dela med sig av sin kunskap. Han menar att målinriktad och 

meningsfull verksamhet ger barnen inre disciplin. Dewey är känd för sitt uttryck ”Learning by 

doing” men det är inte bara själva handlandet som är viktigt i hans teori. Det centrala är ett led 

där avsikt – planering – reflektion – bedömning – ny avsikt. Med hjälp av det tankesättet 

kommer barnen erövra ny kunskap och utvecklas framåt. Dewey menar att handlingen ska ha 

ett mål för att ha en mening. Ett viktigt moment enligt Dewey är när barnen reflekterar över 

en erfarenhet, då sker ett lärande. Han menar att det ska vara ett samspel mellan teori och 

praktik i verksamheten för att barnen ska kunna lära sig (2005). Brügge och Szczepanski 

(2011) menar att Deweys teori passar med utomhuspedagogik då han anser att praktisk 

kunskap är lika mycket värd som teoretisk. Dewey menar enligt de att begreppsbildning ökar 

när barnen får konkret material och konkreta upplevelser att arbeta med. 

Utomhuspedagogiken kan utveckla en rörelserik lärandemiljö och det passar ihop med 

Deweys uttryck ”Learning by doing” då han menar att tänkandet och handlandet då går hand i 

hand. Utomhuspedagogiken stöttar lärandet genom att den använder fysiskaktivitet där 

kroppen gör så att tanken i arbetar (2011).  

Dewey lyfter fram att erfarenheten alltid sker i ett sammanhang, en interaktion som han kallar 

det, mellan barnet och omgivningen. Det kan vara att barnens hemmiljö och 

uppväxtförhållanden får betydelse för hur de upplever, uppfattar undervisningen. Även 

lärmiljön har stor betydelse och arbetet där måste av pedagogerna ske medvetet (Dewey 1997: 

40). 
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4:2 Reggio Emilia 

Dahlgren och Åsen (2005) menar att Reggio Emilia vill se barnet som ett rikt barn, det vill 

säga att barnet vill växa, lära och veta.  Barnen ska ses som kompetenta individer, det är 

viktigt att respektera och lyssna på barnen. Synen på kunskap är att det ska ske aktivt där 

utforskande, lärande och kommunikation är viktiga grundstenar. Barnet får tilltro till sin egen 

förmåga genom den varierade verksamheten på förskolan. De övas i många olika 

yttrycksformer sitt bildspråk, musikspråk, matematik, talspråk och skriftspråk. Barnen ska 

utveckla det egna tänkandet genom att lösa problem och skapa egna teorier. Barnen tänker 

och handlar tillsammans med andra i Reggio Emilias filosofi. Författarna menar att 

pedagogerna blir medforskare i sin roll. Reggio Emilia har en vision av att lärande sker 

genom arrangerande sammanhang och miljöer där barnen aktivt kan ta till sig kunskap. 

Miljön är viktigt i Reggio Emilia den ska vara konstruerad så att den passar barngruppen som 

ska vara där och nyskapad och utmanande. Dahlgren och Åsén (2005) menar att i Reggio 

Emilia menar de att miljön är en ”den tredje pedagogen” miljön ska ge barnen möjlighet att 

handla. Pedagogrollen i Reggio Emilia är att inte vara passiv utan att vara medforskande och 

hitta sin inre nyfikenhet. Det är viktigt att inte ge barnen svar på alla frågor de ställer utan ge 

dem möjlighet att forska efter svaret. Pedagogisk dokumentation är viktigt i Reggio Emilia 

det menas med att pedagogerna reflekterar mycket över det som händer, gör observationer för 

att komma vidare i arbetet. Ett reflekterande förhållningssätt är då viktigt att ha. Med hjälp av 

dokumentationen synliggörs barn tankar, lärande för pedagogerna men också för föräldrarna.   

Anledningen till att de här två synerna valdes är för att det passar syftet med 

utomhuspedagogik. Båda filosofierna bygger på att barnen får upptäcka, och lära med 

kroppen. De belyser båda två vikten av miljön och att miljön ska passa in med lärandet som 

ska ske. I utomhuspedagogiken är pedagogen medupptäckare och är aktiv tillsammans med 

barnen vilket är en delad syn med de båda filosofierna.  



13 

 

5 Metod 

Till hjälp för att få fram svaren på våra frågeställningar har intervjuer med pedagoger i 

förskolorna använts (se bilaga A). Intervjuerna har skett i ett möte med pedagogerna på deras 

arbetsplats. Intervjuerna kommer sedan analyseras och svaren granskas för att göra en 

sammanställning och tolkning av resultatet.  

5:1 Forskningsetiska principer 

När forskning ska göras finns det olika etiska riktlinjer som ska följas i hanteringen av de 

personerna som ingår i vår studie (vetenskapsrådet, 2002).  Bryman (2011) belyser ett 

individskyddskrav som kan delas upp i fyra etiska riktlinjer som är informationskravet, 

samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  Det första, informationskravet 

handlar om att forskarna ska ge den berörda informationen om forskningens syfte. De som 

deltar i forskningen ska inte kränkas eller utsättas för psykisk eller fysisk skada (Bryman 

2011). Denscombe (2009) menar att de som går med på att intervjuas inte ska ha det sämre 

efter intervjun än vad de hade det innan intervjun. Det är även viktigt menar författaren att 

intervjupersonerna känner att det är okej att dela med sig av sin information, de får inte känna 

tvivel, utan säkerhet kring beslutet är viktigt. Till den här studien har intervjupersonerna 

noggrant informerats om syftet med intervjun och hur den kommer att användas i arbetet. Det 

andra kravet är samtyckeskravet och det handlar om att de medverkande ska själva ha bestämt 

om de vill vara med eller inte (Bryman 2011). Denscombe (2009) menar att deltagarna i en 

intervju aldrig får känna sig tvingade att vara med, de måste tagit emot information om 

forskningen för att göra en rättvis bedömning när de väljer att vara med.   Intervjupersoner i 

den här studien är frivilliga. Tredje kravet är konfidentialitetskravet det handlar om att 

personuppgifter ska undanhållas och ingen obehörig får en del av dem. De medverkade ska 

även få största möjliga konfidentialitet. Kvale och Brinkmann (2009) menar att konfidentalitet 

handlar om att skydda intervjupersonernas privata integritet, ingen ska kunna identifiera 

intervjupersonen i studien. Som forskare måste man vara medveten om att intervjun kan få 

intervjupersonerna att säga saker som de senare ångrar därför är det viktigt att de förblir 

anonyma.  Det fjärde huvudkravet är nyttjandekravet och det är att uppgifter som är insamlade 

får endas användas för forskning (vetenskapsrådet (2011). Studiens insamlade data kommer 

bara användas i den här forskningen. Denscombe (2009) belyser också vikten av att det inte är 

tillåtet att samla in data till en forskning och sen använda den i en annan. Forskaren får heller 

inte samla in för mycket data i syfte att använda vid senare tillfälle.  



14 

 

5:2 Intervju metod 

I studien förekommer intervjuer med verksamma pedagoger (se bilaga A). Intervjuer valdes 

för att på bästa sätt få in materialet vi sökte och för att få bra uppfattning om svaren. I 

intervjuerna har det Kvale och Brinkmann (2009) skriver om kvalitativa forskningsintervjuer 

varit en utgångspunkt. Intervjuerna inledde med en form av begreppsintervju där syftet var att 

pedagogerna skulle reda ut begreppet utomhuspedagogik. Eftersom det är studiens röda tråd 

var det en lämplig inledning. En begreppsintervju är enligt Kvale och Brinkmann (2009) en 

intervju som används för att veta vad pedagogerna anser om vissa begrepp. Det kan 

förekomma skillnader i det teoretiska tänket och det praktiska handlandet vilket gör att 

pedagogerna får en inblick i sitt agerande och ger oss svar som speglar verkligheten. Det finns 

mycket en pedagog vill göra men det kan vara omöjligt att utföra pågrund av olika faktorer. 

Intervjuerna har varit av semistrukturerade karaktärer. Det menas att intervjuaren har färdiga 

frågor, ämnen som intervjupersonen förväntas svara på. Intervjuaren är i en sådan intervju 

flexibel med ordningen på frågorna. Den intervjuade utvecklar idéer och talar mycket om 

ämnena som berörs. Under intervjun utvecklar intervjupersonerna synpunkter och 

föreställningar (Denscombe 2009). Pedagogerna har svarat på färdiga frågeställningar och 

låtits prata fritt om frågorna för att sedan gå vidare med intervjun. Bryman (2011) beskriver 

semistrukturerade intervjuer som intervjupersonerna har en frihet at utforma svaren. Intervjun 

är flexibel men en guide förekommer. I vilken ordning frågorna ställs är upp till forskaren och 

behöver inte vara lika vid varje intervju. Det passade studien då tanken var att kunna gå på 

djupet hur pedagogerna arbetar med utevistelsen.  

Intervjuerna som gjorts är även av kategorin personliga intervjuer.  En sådan intervju börjar 

med att intervjuaren och intervjupersonen bestämmer ett möte. Uppfattningarna och 

synpunkterna i studien kommer från de intervjuades synpunkter (Denscombe 2009). 

Anledningen till att intervjuerna valdes vara personliga var för att det kändes som det bästa 

redskapet att få en bild av vad intervju personerna menade med sina svar, vi ansåg även att 

svarsfrekvensen var hög med intervjuer. Denscombe (2009) menar att det blir bättre med 

personliga intervjuer då det är lätt att följa en person och sätta sig in i vad den personen 

förmedlar. Författaren menar också att det är lätt att skriva ner den bandade intervjun då det 

bara är en röst förutom sin egna att höra. För att skriva ner våra intervjuer efteråt har en 

bandspelare använts, intervjuerna skrevs ner direkt efteråt.  Häger (2001) menar att för bästa 

resultat ska intervjun skrivas ner direkt efteråt. Då är intervjun färsk i minnet och du förstår på 

ett bättre sätt det du hör på bandspelaren och dina stödanteckningar. Denscombe (2009) 
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menar att ljudupptagning under intervju har en fördel. Det blir en nästintill fullständig 

dokumentation. Dock kan intervjupersonerna känna sig obekväma i början av intervjun men 

det brukar enligt författaren bli bekvämt tidigt under intervjun.     

Innan intervjuerna tog vi reda på vad litteraturen gav för förlag på hur en bra intervju 

genomförs. Häger (2001) belyser vikten av lyssnandet under en intervju. Som intervjuare är 

det viktigt att visa att man lyssnar, det kan ske genom nickningar eller bekräftande 

kommentarer. Det är bra att följa upp nyanser och nyckelformuleringar, hur menar du där? är 

en bra fråga. Innan intervjuerna tog vi upp det som var viktigt att tänka på och gick igenom 

det som förberedelse innan intervjuerna. Det är viktigt att våga vänta på svaret, ge 

intervjupersonen tid och använda pausen för att visa att du förväntar dig ett svar fortsätter 

Häger (2001). Denscombe (2009) menar att om forskaren kan hantera en tystnad är han eller 

hon skicklig. Att veta när intervjun behöver hjälp framåt och inte kliva in för tidigt är en 

svårighet som kan dyka upp under intervjun. Författaren menar att intervjuer är en bra metod 

då forskaren har full kontroll. Foskaren kan gå in och förklara en fråga vid eventuella 

missförstånd. En bra forskare håller inne men egna känslor och värderingar. Han eller hon 

kommer till mötet utan att döma. Informationen och hjälpen litteraturen gav oss tog vi med 

oss till intervjutillfällena som stöd.         

5:3 Valet av intervju personer 

För att nå ett bra resultat med studien har 6 pedagoger ifrån södra Sverige intervjuats. 

Förskolorna ligger i mindre byar eller mindre städer.  Alla pedagoger är verksamma på olika 

förskolor och har ingen kännedom om varandra eller varandras arbetssätt. Anledningen till det 

valet var för att få en inblick i olika verksamheter och för att resultatet önskades bli mer 

generellt för fler förskolor. Pedagogerna kontaktades och en träff bestämdes på förskolorna, 

för att på deras arbetsplats känner de sig trygga och bekväma. Häger (2001) menar att det 

finns fördelar att träffa personen som ska intervjuas på dess hemmaplan. Det kan finnas saker 

i miljön som intervjupersonerna kan anknyta till under intervjun. Ingen av förskolorna som 

intervjuades hade utomhusprofil eller liknande. Vi upplever att våra intervjupersoner är goda. 

Kvale och Brinkmann (2009) förklarar goda intervjupersoner som samarbetsvilliga, 

välmotiverade, vältalande och kunniga. De svarar sanningsenligt och håller sig till ämnet.   

5:4 Intervju validitet 

Intervjupersonerna svarade med bra validitet, de har svarat på frågorna vi ställde och vad som 

upplevts ärligt på frågorna. Studien har för få intervjuer för att resultatet ska vara 
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landsövergripande, men resultatet ger en inblick i hur det kan se ut på 6 förskolor i södra 

Sverige. Bryman (2011) beskriver att valididet menas med en mätning som mäter att studien 

fått med det som syftet var att få med. Denscombe (2009) menar att validiteten är svår att 

mäta men ett verktyg man kan använda sig av är att handplocka intervjupersonerna. Om 

intervjupersoner är kunniga i sitt ämne ökar trovärdigheten. . Frågorna som ställdes var så att 

intervjupersoner kunde svara utefter sin verksamhet och områden de är experter på. Frågorna 

var utformade så att svaren skulle passa studien. Validiteten anses därför god.       

5:5 Bearbetning och analys 

Efter intervjuerna skrevs varje intervju ner ordagrant. Det inspelade materialet användes för 

att komma ihåg det som var sagt, samt stödanteckningar. Efter det markerades de svaren som 

gav oss mest information för att sedan användas i resultatdelen. Svaren från pedagogerna 

analyserades och det diskuterades fram och tillbaka vad som ansågs lämpligt att ha med i 

studien. Kvale och Brinkmann (2009) belyser vikten av att göra utskriften av intervjun 

välskriven. Det handlar om att transkribera intervjun, ändra från det muntliga språket till det 

skriftliga. Det finns svårigheter i att transkribera, tonfall och kroppsspråk försvinner i det 

skriftliga språket vilket kan göra att det skrivna ordet uppfattas felaktigt.   
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6 Resultat 

Resultatet presenteras under rubriker utefter svaren som framkom under intervjuerna. I 

resultatdelen framkommer svar på frågorna vi ställde i början på studien. Intervjupersonerna 

har valts att kallas pedagog 1-6 för att på ett konkret sätt kunna urskilja vad de olika 

pedagogerna svarade i intervjun. I resultatdelen får ni ta del av citat från de olika 

intervjupersonerna.   

6:1 Pedagogernas syn på utomhuspedagogik 

Alla pedagoger som intervjuat är överrens om att utomhuspedagogik är bra för barnen. 

Pedagog 2 och 5 menar på att allt som barnen gör inne kan de även göra ute. Pedagog 1 

beskriver utomhuspedagogik på följande sätt 

Utomhuspedagogik sker när verksamheten har en tanke om att ett lärande ska 

ske ute. Det behöver inte vara förbestämt, tanken kan födas i samspel med 

barnen ute.  Verksamheten som sker inomhus kan flyttas ut (pedagog 1 121126). 

De flesta pedagogerna anser att det blir ett mer konkret lärande för barnen om det sker 

utomhus. Pedagog 6 anser att 

Barnen får arbeta med sina sinnen utomhus och det blir ett upplevelsebaserat 

lärande som vinner barnens intresse. Skogen är en bra miljö där arbetar alla 

sinnen. (pedagog 6 121126).  

Det som återkommer i intervjuerna är att pedagogerna menar att utomhusmiljön ska användas 

mycket under dagen för att det ska räknas som utomhuspedagogik. Pedagog 3 belyser även 

vikten av närmiljö och natur för att det ska klassas som utomhuspedagogik. När pedagog 4 

ger sin bild av utomhuspedagogik beskriver hon det såhär:  

Utomhuspedagogik känner jag är att stor del av verksamheten ska bedrivas 

utomhus. Mertiden av dagen ska vara planerad utomhus inte inomhus. I 

läroplanen står det att vi ska vara i naturen, och lära om sol, vind och vatten. 

Men bara för att man är ute är bedrivs inte utomhuspedagogik. Då tycker jag att 

alla läroplansmålen ska uppfyllas ute (pedagog 4 121125). 



18 

 

6:2 Pedagogernas syn på fördelarna med utomhuspedagogik 

Pedagog 1, 2, 3, 4 och 6 nämner hälsofrämjande som en stor fördel med 

utomhuspedagogiken. De menar allihop att barnen blir friskare av att vara ute. De menar även 

att det blir ett lugnare klimat ute i naturen. Pedagog 4 säger att det upplevs som om 

barngruppen blir mindre ute, och det stora ”rummet” ute gör att ljudnivån sänks. Pedagog 1 är 

inne på samma sak när hon säger att det lättar på trycket att gå ut. Pedagog 4 beskriver: 

En fördel med utomhuspedagogiken är att fantasin utvecklas hos barnen. Det 

blir naturligt för barnen att tänka utanför det naturliga. En pinne kan lätt bli 

vad som helst. Barnen använder naturmaterialet till att skapa (pedagog 4 

121125). 

Pedagog 1, 2, 4, 5 och 6 menar att en fördel med utomhuspedagogik är ytorna som bildas. 

Ytorna gör att barnen är mer aktiva, och har tillåtelse att vara det. De säger att den ojämna 

marken bidrar till att barnen motorik tränas. Det är backar, stenar och andra hinder som ska 

övervinnas. Ytorna hjälper också till att minska konflikterna menar pedagog 2 och 6. Pedagog 

1 menar att hon upplever att det blir gladare barn om de får spendera tid utomhus.  

Är barnen ute i naturen lär de av sin närmiljö vilket jag tycker är positivt. De 

får chansen att utveckla ett miljötänk (pedagog 1 121126). 

6:3 Pedagogernas syn på deras planerade utevistelser och syfte med utevistelsen 

Pedagogerna har lite olika arbetssätt och tillgångar till att röra sig över naturens gränser.  

Pedagog 1 svarar på frågan 

I den planerade utevistelsen får barnen förutsättningar för att utveckla fysisk 

hälsa. När vi planerar utevistelser går vi till skogen men det är inte ofta vi 

planerar tiden ute (pedagog 1 121126). 

Pedagog 2 ger sin bild av deras utevistelse såhär 

När vi är ute får barnen uppleva naturen och träna motoriken, när vi planerar 

blir det nämligen att vi går en stig i skogen som är i svårare terräng (pedagog 2 

121126). 

Pedagog 3 menar att de 
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Har speciella ute dagar där vi planerar upplägget, och då efter barnens intresse 

och inte alltid med slutna mål utan upplevelser och intresse under vägen 

bestämmer. Det kan ske i skogen, på gården, skolgården eller andra platser i 

närmiljön. Vi är inte alltid delaktiga i den vanliga utevistelsen men finns alltid 

till hands (pedagog 3 121126). 

Pedagog 4 svarar 

Vi går ut för frisk luft, ibland för att rasta av sig själv. Men vi har planerade ute 

dagar med tankar bakom. Då kör vi återkoppling och sen ett tematiskt arbete 

med barnen, vid intresse. Naturen ger en annorlunda och naturlig lek så det 

behöver inte alltid planeras (pedagog 4 121125). 

Svaret vi får av pedagog 5 är 

Vår utevistelse sker på gården, jag arbetar med småbarn. Vi är aldrig i skogen, 

barnen får inte tillgång till naturliga lekföremål eftersom utevistelsen sker på 

gården. Vi planerar ingen del av utevistelsen (pedagog 5 121126). 

Pedagog 6 menar att 

Vi går ut för att barnen ska få friskluft, träna socialt samspel, skapar nya 

kontakter. Barnen får tillgång till djur och natur. Vi pedagoger är inte så 

delaktiga ute mer övervakare. Vi är på gården eller i skogen när vi är ute 

(pedagog 6 121126). 

6:4 Pedagogernas syn på skillnad av barns fysiska aktivitet inne/ute 

Alla 6 pedagogerna menar att det är stor skillnad på barnen ute och inne. Pedagog 4 och 6 

menar att det är utomhus barnen tillåts att vara rörliga. De anser att inomhus går det inte att 

barn springer omkring hur som helst. 

Pedagog 4 svarar varför hon anser att barnen är mer fysiskt aktiva ute 

Ja inne går det ju inte att alla barn springer runt hur som helst, det går inte! 

Men om vi märker att barnen har mycket spring i benen får de gå ut nästan när 

de vill. Vi har en sådan bra gård med så bra uppsikt, att några barn kan vara 

ute själva (pedagog 4,(121125). 



20 

 

Pedagog 1, 2 och 3 menar att det finns mer möjlighet till rörelser utomhus. De menar att 

grovmotoriken används mycket mera utomhus. 

Pedagog 1 säger 

Ute ser jag verkligen hur väl motoriken är utvecklad. Barnen blir testade hela 

tiden. De sätter sig på cykeln, kliver över kanten och så vidare. Det blir mycket 

tydligare ute. Inomhus är det mer finmotorik, utomhus är det grovmotorik 

(pedagog 1, (121126). 

Pedagog 2 anser också att möjligheterna att använda sin grovmotorik blir bättre utomhus. Hon 

menar vidare att, 

Barnen har mer plats ute, de krockar inte och har lättare röra sig då avståndet 

till andra blir större (pedagog 2, 121126). 

Pedagog 6 berättar också om skillnaden mellan barns rörelser ute och inne. 

Ja det finns mer möjligheter ute än inne. Hos oss är vi lite trångbodda, det är 

därför vi är ute mycket (pedagog 6 121126). 

6:5 Anser pedagogerna att de är delaktiga i barns utevistelse 

Pedagog 6 menar att de inte är så delaktiga, delaktigheten sker i sandlådan, på bandyplanen 

eller i bollspelet. Hon menar att pedagogerna ute blir ibland mer övervakare.  

Pedagog 1 menar att pedagogerna är delaktiga ibland.  

Vi vill inte bryta det som barnen påbörjat, barnen ber pedagogen gå bort när de 

känner att vi stör (pedagog 1 121126). 

Pedagog 2 menar att deras barn är yngre 1-2 år vilket gör att de måste vara delaktiga. Men de 

varvar det med att bara vara där och låter barnen leka själva. Hon menar att de ser till behoven 

som finns.  

Pedagog 4 svarar:  

Vi har ingen chans att vara medforskande pedagoger vi har för många barn 

(pedagog 4 121126).  
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Pedagog 5 berättar att hon anser att de är delaktiga i barnens utevistelse, de är med i leken och 

utmanar barnen.  

Pedagog 3 säger i intervjun att pedagogerna inte alltid är delaktiga men att de alltid finns till 

hands. 

6:6 Hur mycket anser pedagogerna att de använder utomhusmiljön i ett syfte att främja 

barnen fysiska hälsa? 

Alla pedagogerna säger att de inte tänker på det viset. De är utomhus men inte med en tanke 

att främja den fysiska hälsan i första hand. Pedagog 4, 5 berättar att de är medvetna om att 

utomhusmiljön främjar den fysiska hälsan.  

Pedagog 5 säger 

Jag är medveten att utomhusmiljön främjar barns fysiska hälsa och stärker 

deras immunförsvar. När vi är ute är det vägen till platsen som är viktig. Vägen 

till platsen kan ta lång tid. Barnen får gå i kuperad terräng och jobba fysiskt 

med sin kropp (pedagog 5 121126). 

Pedagog 4 berättar  

När vi ska gå till skogen tar vi ibland omvägar för att barnen ska få lyfta lite 

mer på fötterna. Det behövs. Ibland går vi till ängen för att det är stora ytor där 

som utmanar till spring. Vi har också nära till en lekpark som kan bidra till en 

bättre fysisk hälsa. Så vi är medvetna, absolut! (pedagog 4 121125) 

Pedagog 1 anser att de använde utomhusmiljön i syftet att främja barnens syfte mer förr. Hon 

säger att de blivit sämre på det nu. Pedagog 2 anser att de på hennes förskola är till stor del 

använder utomhusmiljön i detta syfte. Tillexempel genom att låta barnen sova ute för att de 

ska få frisk luft. 

 Pedagog 3 säger att de inte alls tänker så. Hon säger 

Jag tror inte vi tänker så i det syftet. Att vara utomhus finns dagligen. Och ute 

blir barnen fysiskt aktiva automatiskt. (pedagog 3 121125) 
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7 Analys 

7:1 Analys av pedagogernas syn på utomhuspedagogik 

Pedagog 6 menade att barnen lär sig med sina sinnen utomhus och att det hjälper barnen i sitt 

lärande. Claesdotter (2009) menar även hon att barnen upplever med sina sinnen ute och att 

kroppsmedvetenheten blir bättre. När sinnena aktiveras blir lärandet konkret vilket pedagog 5 

ansåg.  Pedagog 6 menar att upplevelsen ute är viktig det belyser även Dewey, han menar att 

barnens begreppsbildning ökar när barnen får konkreta upplevelser att arbeta med 

(Szczepanski 2011). I Reggio Emilia teorin belyser de vikten av bra miljöer där barnen aktivt 

kan ta till sig kunskap (Dahlgren och Åsen 2004). Skogen är en väldigt bra miljö för att 

barnen ska arbeta med sina sinnen menar pedagog 6. 

Intervjupersonerna anser att utevistelsen ska användas under större delen av dagen. Pedagog 4 

menar till och med att det inte ens kan kallas utomhuspedagogik om inte tiden ute överväger 

(pedagog 4 121126). Ericsson (2009) hävdar att utemiljön och innemiljön ska förenas. 

Barnens upplevelser ute och innevistelsen kan knytas ihop för att ett lärande ska förstärkas.  

Pedagog 1, 3 och 6 menar att närmiljön och naturen är viktig för utomhuspedagogiken. 

Pedagog 1 säger i intervjun att barns lärande kan nå en ny nivå om barnen får uppleva ute 

(pedagog 1 121126). Barnen måste känna en vilja, en drivkraft att vara i naturen för att kunna 

uppleva i den. Med naturerfarenhet kan barnen förstå sammanhanget mellan teori och praktik 

(Hedberg 2004).      

7:2 Analys av pedagogernas syn på fördelarna med utomhuspedagogik 

Pedagog 4 gör en beskrivning av att fantasin utvecklas i utomhusmiljön. Mårtensson (2011) 

menar även hon att barnen utvecklar sin fantasi utomhus, miljön utmanar fantasin.  

Nästan alla pedagogerna menar att motorikträningen främjas i utemiljön. Då den miljön är 

utmanande automatiskt. Terrängen är ojämn och kan vara svår att ta sig fram i om barnen rör 

sig på sitt vanliga sätt. Barnen kan behöva ta till olika motoriska färdigheter krypa, springa, 

hoppa eller åla. Ericsson m.fl. (2009) belyser också utomhuspedagogikens styrka vad gäller 

motoriskträning. Terrängen är ett redskap i sig. Brügge och Szczepanski (2011) menar även 

de att den motoriska träningen kommer naturligt i utomhusmiljön. Szczepanski (2007) menar 

att det blir en rörelsefrihet för barnen utomhus någon som oftast inte en innemiljö kan 

erbjuda. Även Grindberg Langlo Jagtoien (2002) menar att träningen av de motoriska 

färdigheterna är en av utomhuspedagogikens fördelar. I Reggio Emilia pedagogiken betonas 
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vikten av miljön, de vill till och med kalla det den tredje pedagogen (Dahlgren och Åsen 

2004). 

Pedagog 2 och 6 menar att utomhuspedagogiken kan minska konflikter något som även 

Szczepanski belyser han menar att den stora miljön är det som gör att konflikterna minskar då 

barnen inte behöver trängas i trånga lokaler (2007). Att barnen blir gladare och mindre 

stressade har med att naturen har en lugnande effekt enligt Szczepanski (2007). Han menar 

även att naturen kan användas som avlastning vilket kan höra ihop med minskade konflikter i 

naturen. 

7:3 Analys av pedagogernas syn på deras planerade utevistelser och syfte med 

utevistelsen  

Läroplanen för förskolan har ett strävansmål som klart och tydligt säger att utevistelsen ska 

ske i både planerad miljö och i naturmiljö. ”Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och 

andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö” (lpfö98 reviderad 2010:7).  Pedagog 

1-4 och 6 menar att de använder sig av både planerad miljö och naturmiljö i utevistelsen.  

Brügge och Szczepanski (2011) belyser vikten av att lärandet sker på rätt plats. Färg, form, 

ljud, doft och stämning hjälper barnet i lärandet. Nästan alla pedagoger menade att de var i 

skogen ibland i lärande syfte.  

Allt lärande utomhus är beroende av ett samspel mellan aktiviteten, den personliga 

utvecklingen och hur vi mår i vår läromiljö som vi ser i Szcepanskis läromodell (2007) (se 

sidan 8, figur 1). Hälsan omsluter och påverkar det barnet lär sig, i den sociala och personliga 

utvecklingen vilket påverkar hur barnet mår i själva lärandemiljön (Dahlgren 2007). 

Ericsson (2009) menar att om utomhusvistelsen som är planerad blir naturlig för barnen. 

Barnen ser helheten och blir inspirerade till att lära.   

 

7:4 Analys av pedagogernas syn på skillnad av barns fysiska aktivitet inne/ute 

Alla 6 intervjuade pedagoger ansåg att det var stor skillnad på hur barn var fysiskt aktiva 

utomhus. Detta är något Mårtensson m.fl.  (2011) också menar, att barn som är utomhus får 

mer fysisk aktivitet.  

Pedagog 4 berättade att deras barn fick gå ut nästan när de ville. När barnen hade mycket 

spring i benen ansåg hon att det var bättre att barnen var ute och inte inne. För inne var det 
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inte tillåtet att röra sig på samma sätt. Mårtensson m.fl. (2011) vidhåller att det är bättre att 

vara fysisk ute. Detta beroende på att det uppstår mer och lättare lek utomhus än inomhus ger 

detta generellt mer fysisk aktivitet. Detta på grund att leken utomhus är mer fartfylld för att 

miljön och ytorna tillåter barnen till mer fysisk rörelse. Leken blir mer rörligare och kan 

ändras snabbt vilket ger barnen bra möjligheter till rörelse. 

Pedagog 1,2, 3 ansåg att grovmotorik träningen fick bättre förutsättningar utomhus. Då barnen 

kan röra sig mer utomhus än inomhus. Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) anser även dem 

att det är lämpligt att rörelsen sker utomhus.  

7:5 Analys av vad pedagogerna anser om sin delaktighet av barns utevistelse 

Granberg (2000) belyser vikten av att vara en medforskande pedagog. Barnen behöver känna 

att pedagogen är engagerad och intresserad. Pedagog 5 berättar att de är delaktiga i barnens 

utevistelse. De befinner sig nära barnen för att kunna utmana de när det finns läge. Grindberg 

(2000) skriver också att pedagogen bör vara närvarande för att ge stöd och uppmuntra det 

barnen gör. Detta anser pedagog 1 och 3 att de är ibland. Ericsson (2009) menar att ute och 

innevistelsen bör knytas ihop, för att kunna det behöver pedagogerna vara närvarande för att 

veta vad som ska knytas ihop. Det är bara pedagog 5 som menar att de använder sig av 

utevistelsen för att upptäcka.  

Björkman (2005) anser att pedagogerna inte alltid behöver vara aktivt medforskande utan, 

vikten av lyhördheten betonas. Pedagog 1,2,3 och 6 menar att de fungerar som övervakare, 

eller som pedagoger som alltid finns till hands ifall de behövs. Pedagog 2 belyser att de ser till 

barnens behov. När barnen behöver pedagog assistans får de det.   

7:6 Analys av vad pedagogerna anser om hur mycket de använder utomhusmiljön i syfte 

att främja barns fysiska hälsa 

Pedagog 4 och 5 ansåg att de var medvetna att när de använde utomhusmiljön, främjande det 

barnens fysiska hälsa. Nelson (2007) menar att det är bra att pedagogerna ser friskfaktorer 

med utomhusmiljön och inte riskfaktorer, vilket pedagog 4 och 5 gjorde.  

Pedagog 5 menar på att det är vägen till platsen som är viktig inte alltid platsen i sig. Dewey 

(1997) belyser i sin pedagogik vikten av processen inte resultatet vilket kan koppla ihop med 

det pedagog 5 beskriver.  

Pedagog 3 ansåg att barnen automatiskt blev fysiska utomhus. Granberg (2000) menar att det 

är tack vare utrymmet utomhus som barnen blir mer fysiskt rörliga. Jagtøien (2000)  anser att 
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det är på grund av utrymmet utomhus är mycket större än inomhus som barnen får chans att 

träna sin motorik. Detta anser även pedagog 4 och 5. När de ska gå någonstans är det vägen 

dit som är viktig. Framförallt för pedagog 5. Om detta skriver Jagtøien (2000) när hon skriver 

att barnen får träna sin kroppskontroll, motoriska färdigheter och så vidare när de är fysiska 

utomhus. När vägen till platsen vid utomhusvistelse blir viktig får kroppen arbeta mer. 

Pedagog 4 menar att de använder omvägar för att barnen ska få lyfta mer på fötterna. Pedagog 

4 använder också en äng för de fria ytorna uppmanar till rörelse för barnen. Något 

Szczepanski (2007) också anser. Han skriver att barnen får större rörelsefrihet och 

förutsättningar för rörelse när ytan är stor. 

Pedagog 2 anser att de använde utomhusmiljön för att främja barns fysiska hälsa genom att 

låta barnen sova ute. Szczepanski (2007) menar att naturen avlastar, den förbättrar 

koncentrationsförmågan hos barnen och ökar uppmärksamheten hos dem. Barnen blir lugnare 

och friskare av att vara i naturen.  

Pedagog 1 menar att de använde utomhusmiljön mycket mer förr än nu. Forskning visar att 

barn är mer och mer inomhus än utomhus. En förklaring till det kan vara att inomhusmiljön 

blir större och bättre för barnen, detta menar Söderström (2011). 
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8 Diskussion 

I diskussionen kommer det först att diskuteras fördelar och nackdelar med den valda metoden. 

Därefter kommer det resultatet studien visade diskuteras under rubriken slutdiskussion. 

Diskussionen avslutas med en diskussion om hur denna studie kan implementeras i 

verksamheten samt ges förslag på vidare forskning. 

8:1 Metoddiskussion 

Det valdes intervjuer med verksamma pedagoger för att få svar på frågeställningarna. Vi 

upplevde att det var ett bra sätt då vi fick bra diskussioner som ledde till bra svar på frågorna. 

Vi ville träffa pedagogerna som skulle intervjuas, då fick vi chansen att förklara frågorna för 

bästa valididet. För studiens bästa hade intervjufrågorna kunnat ges ut i förväg, då hade de 

verksamma pedagogerna haft chansen att fundera över hur de arbetade. Vi hävdar att vi kunde 

fått ut lite mer av våra intervjuer om intervjupersonerna vetat i förväg vad vi var ute efter. 

Dock är det svårt att veta om svaren hade blivit mindre ärliga om de fick chansen att fundera 

över svaren.  

I början gick funderingarna kring om enkäter var bästa metoden för studien. Resultatet hade 

blivit bredare och fler svar som enkäter kan ge hade stärkt resultatet. Anledningen till att 

enkäter valdes bort var för att det aldrig går att förutspå hur många enkäter som skulle skickas 

tillbaka, en rädsla låg även i om svaren blev feluppfattade och i så fall oanvändbara. Vi såg en 

chans att få ett möte med verksamma pedagoger och möta deras tankar om 

utomhuspedagogik. Det finns en medvetenhet hos oss om att resultatet inte är övergripande 

för förskolor generellt men ger en liten inblick i hur det kan se ut. 

Pedagogerna valdes att mötas i en miljö som de känner sig trygga i. Vi anpassade oss efter 

pedagogernas önskemål. Vi hävdar att pedagogerna behöver känna sig trygga för att kunna 

svara ärligt och genomtänkt i en intervju. En anledning var också att det kändes rätt att 

intervjupersonerna inte skulle behöva anpassa sig efter oss, utan att vi ville anpassa oss efter 

vad som passade pedagogerna. Intervjuer passar oss bra då vi båda är väldigt sociala och den 

kompetensen passar i en intervju. 

Innan intervjuerna började, ställdes frågan om det var acceptabelt för intervjupersonerna att 

intervjun spelades in. Vi anser att det finns risk att missa det väsentliga i intervjun om allt 

skulle behövas skriva ner under tiden. Enbart stödord skrevs ner under intervjun med syfte att 

intervjun skulle gå framåt och för att återkoppling mellan frågorna skulle vara möjlig. Med 
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den metoden missades inget viktigt under intervjuerna. Efter intervjuerna kunde vi i lugn och 

ro lägga tid på att skriva ner intervjuerna ordagrant med hjälp av inspelningen.   

8:2 Resultatdiskussion 

Studien önskades svara på vilka bakomliggande tankar pedagogerna har med utevistelsen. 

Svaren som framkom var väldigt ärliga och de flesta pedagogerna menade att de använde sig 

av utemiljön för att ”andas”. Pedagogerna ser en chans att använda utevistelsen i ett syfte att 

barnen får springa av sig. Ytornas storlek blir betydande i tillåtelsen av rörelse. Den fria leken 

får en betydande roll i utevistelsen och pedagogerna blir mer övervakare och mindre 

medforskande. En pedagog ansåg att de arbetade som medforskande och hittade metoder ute 

som bidrog till att utmana barnen. Vi menar att innemiljöerna och storleken på barngruppen är 

bakomliggande faktorer till att pedagogerna känner att utevistelsen ger andrum. På grund av 

att deras rymd på innemiljön är begränsad begränsas därmed barnens möjligheter till rörelse. 

Barnen måste anpassa sitt rörelsemönster inomhus och därför menar vi att det är lätt att 

utevistelsen blir fri för att uppnå barnens rörelse behov.  

Förskolans läroplan (1998 reviderad 2010) menar att förskolan ska stimulera barnens 

motoriska utveckling. Många av pedagogerna som intervjuades var inne på att just 

utevistelsen var grundläggande i barnens grovmotoriska träning. Det sker naturligt i den 

ojämna terrängen och miljöns utformning. Intervjupersonerna hävdade att barnens 

rörelsemönster skiljer sig inomhus och utomhus. Utomhus menar de att barnen är mer fysiskt 

aktiva och det behovet får stimulans. Det tillsammans med frisk luft förbättrar barnens 

hälsostatus. Vi är inne på samma spår, utemiljön bidrar till att barnen rör sig mer och det 

hjälper barnen att koncentrera sig mer när det kravet ställs på barnen. Vi hävdar att barnen har 

ett stort rörelsebehov och utemiljön är platsen där barnen får tillåtelse till att vara aktiva. Men 

hade gärna sett att den används mer i ett lärandesyfte och inte bara för rörelse och frisk luft.  

Vår bakgrund tillsammans med det intervjupersoner berättar hur utevistelsen minskar 

konflikter. Vi anser att den tanken hör ihop med utrymmet ute. Vi ställer oss då frågan varför 

tillbringas inte mer tid av verksamheten ute? Vi tror att den planerade innevistelsen också 

skulle kunna passa att genomföra utomhus. Studien har genom litteratur och pedagogernas 

synpunkter fått fram mycket fördelar med utevistelsen. Fördelar som borde vara argument till 

att vistas i större utsträckning utomhus. I nuläget på förskolorna där intervjupersonerna 

arbetade skedde inte mycket utomhuspedagogisk verksamhet. Vi menar att läroplansmålen 

som är det förskolan arbetar mot med fördel kan uppnås utomhus. Vår analys av intervjuerna 



28 

 

är att strävan efter att nå målen i läroplanen sker inomhus för det mesta. Och utomhus sker 

mest fri lek.  Fördelarna författarna och intervjupersonerna belyst i studien som bakgrund 

borde vara skäl nog att fundera över fördelningen av innevistelse samt utevistelse.   

Efter att ha läst kursen utomhuspedagogik fick vi en inblick i hur den pedagogiken kan 

fungera praktiskt. Vi upplever att den främjar barnens hälsa och lärande. Utevistelsens 

möjligheter och hur den använder sig av barnens sinnen i lärandet hjälper till i utvecklingen. 

Litteraturen säger att utomhuspedagogiken stärker de svaga barnen och skapar en jämlikhet i 

barngruppen vilket gynnar alla individer (Dahlgren m.fl. 2007). Då ställer vi frågan varför 

används inte den miljön mer i ett lärande perspektiv på de olika förskolorna?  

Vi menar inte att utevistelsen ska ta över innevistelsen utan att det ska finnas en balans mellan 

ute och inne. Vår uppfattning är att barnen är ute 1-2 timmar varje dag av en dag som är runt 8 

timmar för vissa barn. Barnen trivs olika i de olika miljöerna och alla barn ska få samma 

möjligheter, därför anser vi att de olika borde få samma utrymme. Pedagogerna antydde under 

intervjuerna att just verksamheten inne var väldigt viktig. Den ena pedagogen var inne på att 

den fysiska kontakten hud mot hud får större utrymme inne och att små barn behöver fysisk 

närhet. Vi menar också att den fysiska kontakten är viktig. Vår upplevelse är att inomhus 

under samlingar blir det färre intryck för barnen att hålla reda på och det kan passa i viss form 

av lärande. Slutsatsen av det blir att innevistelsen och utevistelsen är båda viktiga och borde 

få samma utrymme i den planerade verksamheten.    

8.3 Pedagogiska implikationer 

Den här studien kan komma till nytta i vårt kommande yrke genom att den har gett en inblick 

i hur verksamheten kan se ut när det kommer till utevistelse. Det har framkommit fördelar 

med utevistelse som kan komma att vara argument till vart den pedagogiska verksamheten 

läggs i framtiden. Vad som är tydligt i studien är att pedagogerna inte använder sig av 

utevistelsen som ett pedagogiskt redskap. Med litteraturen och forskningen i ryggen vet vi nu 

att det finns mycket positiva infall med att bedriva planerad verksamhet utomhus. Studien har 

öppnat våra ögon, vår förhoppning är den kommer att öppna fler ögon.  

8:4 Förslag till vidare forskning 

Studien har fått oss att fundera på varför förskolorna inte använder sig utav utomhusmiljön 

mer när barngrupperna blir större och större. Vi finner studien mycket intressant. Vi anser att 

studien kan bli mer djupare och mer omfattande än det vi gjort. Med fler intervjuer och 

observationer kring utomhusmiljön blir det en djupare forskning. Om det forskars mer kring 
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de positiva fördelarna med utomhus tror vi att det kan få förskolorna att använda sig mer av 

den yttre miljön. Detta tillsammans med kunskap kring hur förskolorna ska jobba med 

utomhuspedagogik.  
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Bilagor 

Bilaga A 

Intervjufrågor till verksamma pedagoger 

Vad har du för utbildning? 

Vad betyder utomhuspedagogik för dig? 

Vad ser du får fördelar med utomhuspedagogik? 

Vad ser du för nackdelar med utomhuspedagogik? 

Vad har ni för syfte när ni går ut? 

Är ni delaktiga i barnens uteaktiviteter? 

Var tillbringar ni er utevistelse? 

Planerar ni utomhusvistelsen? 

Hur mycket anser du att ni använder utomhusmiljön i ett syfte att främja barnen fysiska 

hälsa? 

Vad betyder fysisk hälsa för dig? 

Ser du skillnad i hur barnen rör sig inne och ute? 

Anser du att barnen är mer fysiskt aktiva ute? 

 

 

 

 

 


