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ABSTRAKT  

Syftet med vår undersökning var att beskriva pedagogers uppfattning om 

utomhuspedagogikens möjligheter och begränsningar samt hur utomhuspedagogiken 

påverkar barns fria lek i förskolan. Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar 

till lärande i växelspel mellan upplevelse och reflexion, grundat på konkreta erfarenheter 

i autentiska situationer. Förhållningsättet bygger på sinnlig erfarenhet som knyter an till 

ett förhållningssätt vilket borde vara ursprungligt för människan. Lek och lekfullhet är 

betydelsefullt i allt lärande och i barns värld och inom förskolans pedagogik är det svårt 

att skilja lek från lärande. I leken utforskar barnen sin omvärld, bearbetar intryck och 

erfarenheter och kommunicerar med andra. Genom leken utvecklas barn socialt, 

känslomässigt, motoriskt och intellektuellt. Leken är även viktig i barns upptäckande av 

sina förmågor och intressen. Studien bygger på kvalitativa intervjuer av fyra verksamma 

pedagoger med utomhuspedagogik som inriktning. Utomhuspedagogik innebär för alla 

pedagoger i studien att inte bara gå till skogen en gång i veckan utan att man medvetet 

tar med verksamheten ut. Vi ser att pedagogernas uppfattning av utomhuspedagogikens 

möjligheter är att det blir färre konflikter mellan barnen, färre tillrättavisningar från 

pedagogerna, barnen får möjlighet till bättre motorik och kunskap om naturen. 

Utomhuspedagogiken begränsas enligt pedagogerna av barns ålder, utrustning, miljö och 

personaltäthet. Pedagogerna anser att utomhuspedagogiken påverkar den fria leken både 

inomhus och utomhus. Leken inomhus påverkas negativt när barnen har svårt att sitta 

stilla och inte vara högljudda vilket de tillåts när de vistas ute i naturen. Det leder till 

många tillrättavisningar från pedagogerna när barnen vistas inomhus. För att 

utomhuspedagogik ska kunna bedrivas i naturen krävs att barnen är vana och känner 

trygghet. 
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1 INTRODUKTION 

Utomhuspedagogik handlar om ett autentiskt, kropps- och sinnesrelaterat, 

rörelseintensivt och hälsofrämjande lärande och har bevisat positiva effekter när det 

gäller lek, hälsa och barns motoriska utveckling (Szczepanski 2008). Vi har 

erfarenhet av utomhuspedagogik från utbildningens verksamhetsförlagda del, 

utbildningens inriktning natur och friluftsliv och vi har under vår 

förskollärarutbildning tagit del av lekens betydelse för barns utveckling och lärande. 

Vi upplever att det satsas mycket på utomhuspedagogik i förskolan, både vad det 

gäller på förskolans gård och i den fria naturen.  

 

Med hjälp av denna studie vill vi få en inblick i hur andra pedagoger i förskolan 

uppfattar utomhuspedagogiken både vad det gäller begränsningar och möjligheter 

och dess påverkan på den fria leken. Vi vill att vår studie ska underlätta arbetet med 

utomhuspedagogik för nyutbildade pedagoger men även för verksamma pedagoger 

genom att belysa möjligheter och eventuella begränsningar. Vi vill ha fokus på 

utomhuspedagogiken när den bedrivs i naturen och inte på förskolans gård eftersom 

vi har tagit del av naturens positiva effekter på barns utveckling. Enligt Läroplanen 

för förskolan, Lpfö -98 rev 2010 (Skolverket) är leken viktig för barns utveckling 

och lärande och därför ska leken prägla verksamheten. Eftersom den ska prägla 

verksamheten är vi intresserade av att få pedagogers uppfattning om hur den fria 

leken påverkas av utomhuspedagogisk verksamhet. Studien genomförs med hjälp av 

kvalitativa intervjuer med pedagoger på förskolor med utomhuspedagogisk 

inriktning.  

 



4 

 

2 BAKGRUND 

2.1 Utomhuspedagogik 

Utevistelsen i förskolan är självklar eftersom den betraktas som en del i själva 

verksamheten, utemiljön är en betydelsefull utvecklingsmiljö för 

förskolepedagogiken (Björklid 2005).  

Utomhuspedagogik innebär att man utgår från platsens betydelse för lärandet. 

Begreppet introducerades under tidigt 1990-tal och kopplas till en praktiskt inriktad 

pedagogik som ser kunskap som aktivitet. Denna pedagogik innehåller tolkning, 

vägledning och reflektion i natur- och kulturlandskap, där eleven vistas större delen 

av undervisningstiden vilken kan bedrivas i både stads- och naturmiljö. Eftersom 

utevistelsen ger mer rörelse framhålls ofta de positiva effekterna för elevernas hälsa 

(Nationalencyklopedin 2012).  

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan 

upplevelse och reflektion, grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer, 

som bygger på sinnlig erfarenhet och som knyter an till ett förhållningssätt som 

borde vara ursprungligt för människan (Szczepanski, Malmer, Nelson och Dahlgren 

2007, Szczepanski 2008; Ericsson 2004). Utomhuspedagogik blir allt vanligare 

eftersom det visar sig att utomhusaktivitet är positivt för lärande, lek, 

koncentrationssvårigheter, hälsa och motorikutveckling (Dahlgren & Szczepanski 

2004; Grahn, Mårtensson, Lindblad, Nilsson & Ekman 1997). Barns fysiska aktivitet 

är högre utomhus bland träd och buskar i kuperad terräng vilket gynnar deras 

motoriska utveckling till skillnad från inomhus där leken oftast utspelas på plana 

ytor. (Raustorp, Pagels, Boldeman, Cosco, Söderström, Mårtensson 2012). 

Utomhuspedagogik kan utgå från olika perspektiv som miljöuppfostran, 

färdighetsträning eller personlig utveckling. Om personlig utveckling ska realiseras 

krävs ett medvetet förhållningssätt från pedagogen i valet av aktiviteter, friutrymme 

för individen. Den personliga utvecklingen kan handla om social kompetens, det vill 

säga hur jag utvecklas tillsammans med andra och hur jag uppfattas av andra 

(Ericsson 2004).  



5 

 

2.2 Utomhuspedagogikens möjligheter 

Utomhuspedagogik ger möjligheter att skapa ett gemensamt förhållningssätt och 

engagemang för att vara ute, en ökad förståelse och mer kunskap om utevistelsens 

betydelse för hälsa och utveckling. Denna pedagogik är inte bara en plats och ett 

innehåll för lärande, den ger möjligheter till att skapa relationer mellan känsla och 

tanke samt mellan plats och identitet (Dahlgren & Szczepanski 2004). Det blir ett 

möte mellan plats och lärande som kan ses som ett sätt att lära om vår livsmiljö, det 

bidrar till en känsla för en plats, en lokalhistoria, ekologisk, social-och fysisk 

förankring i det utvidgade pedagogiska rummet (Szczepanski 2008). 

Utomhuspedagogiken går att jämföra med entreprenöriellt lärande, ett 

handlingsorienterat undervisningssätt i samspel med andra. Utomhuspedagogik 

bidrar till att barnen får vara mer aktiva och lära sig genom att göra vilket bidrar till 

att barnen ges möjlighet, genom frihet och ansvar, de bli mer delaktig i 

undervisningen och formar sin egen utveckling. Detta sätt att lära ut med elevernas 

eget ansvarstagande över sin och andras undervisningssituation, utvecklar deras 

personliga egenskaper som bl.a. leder till att eleverna får möjlighet till att använda 

sin fantasi, själva ta ansvar, vara kreativa och initiativtagande under pedagogers 

handledning. För att ett entreprenöriellt förhållningssätt i undervisningen ska fungera 

ska elevernas uppgifter vara verklighetsanknutna och bygga på deras egen vilja och 

motivation (Leffler 2008).  

Gustafsson, Szczepanski, Nelson och Gustafsson (2011) anser att 

utomhuspedagogiken kan integrera och komplettera den traditionella undervisningen 

som bedrivs inomhus inom fyra väggar, där det kan vara svårt att få till det sinnliga 

och erfarenhetsbaserade lärandet som utomhuspedagogik bidrar med. Många 

föräldrar har inte tid att vistas ute och det kan vara för långt till naturområden från 

hemmet, om förskolan då erbjuder utomhuspedagogik bidrar det till att barn vistas 

mer utomhus (Mårtensson 2004; Ericsson 2004). När barn vistas i naturen kan 

förskolan medverka till ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och man ger 

barnen möjlighet att förstå sin delaktighet i naturens kretslopp. Förskolans 

verksamhet ska även ge utrymme för barnens egen fantasi och kreativitet i lek och 

lärande både inomhus och utomhus (Skolverket 2010).  

För att kunna arbeta på ett utforskande sätt i naturen vilket utomhuspedagogiken 

bidrar till, krävs det att man ger elever stor frihet både vad det gäller att ta egna 
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initiativ och hur de genomför uppgifter. Lärandet ska vara lustfyllt med en nyfiken 

och frågande attityd där individen själv skapar sin kunskap, vilket kan vara lättare 

utomhus när barnen inte känner sig styrda (Hedberg 2004; Skolverket 2010). När 

man till exempel använder sig av gården på förskolan, skogen eller parken innebär 

det omväxling och möjligheter till utveckling i olika miljöer. Utomhuspedagogiken 

bygger på att alla kunskaps- och färdighetsområden mer eller mindre kan praktiseras 

i utomhusmiljön (Dahlgren & Szczepanski 2004). Väggarna i skolan stänger ute så 

många situationer för lärande och utomhuspedagogik skapar istället situationer som 

kan påvisa helheter och sammanhang som en ämnesindelad skolvardag inte når fram 

till (Ericsson 2004).  

Szczepanski et al. (2007) och Ericsson (2003) poängterar att rörelse och fysisk 

aktivitet är friskfaktorer och barn som har tillgång till en grön varierad, omväxlande 

utomhusmiljö är friskare, leker mer variationsrikt, utvecklar bättre 

koncentrationsförmåga, har bättre motorik och presterar bättre i skolan än barn i 

konstgjorda, mindre stimulerande utomhusmiljöer. Szczepanski (2008) betonar även 

att denna miljö utomhus i skogen ger tillgång till vila och reflektion.  

2.3 Utomhuspedagogikens begränsningar 

Ericsson (2004) belyser ur ett mångkulturellt perspektiv att invandrare på grund av 

olika erfarenheter inte är vana vid att vistas i naturen, de kan förknippa naturen med 

faror såsom giftiga växter. De har troligtvis inte allemansrätt i sitt hemland eller de 

kan komma från en boendemiljö som saknar natur. Utomhuspedagogik kan vara 

förenat med oro, otrygghet och ovana, det är inte en del av vardagen, man brukar inte 

vara ute i naturen när man umgås med sin familj. Pedagogens uppdrag är att utgå 

från elevernas erfarenheter och uppfattningar och deras relation till naturen (a.a.). En 

anledning till att förskolor inte kommer iväg till skogen flera gånger i veckan kan 

enligt Mårtensson (2004) och Ericsson (2004) bero på att pedagoger känner sig mer 

trygga på förskolans gård där det finns stängsel och då kan barnen leka mer fritt utan 

översyn från pedagogerna, de behöver inte oroa sig för att barnen försvinner på 

samma sätt som i skogen. Förskolans gård är oftast barnens dagliga utemiljö men 

dessa gårdar har ofta begränsat utrymme och material vilket begränsar den 

utomhuspedagogikiska verksamheten. Förutom att förskolans gård ska ge möjlighet 

att utforska och upptäcka naturen, omvärlden och barnens sinnen ska gården även ge 
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möjlighet till barns motoriska utveckling. Ytterliggare en viktig faktor och som kan 

begränsa utomhuspedagogiken är behovet av skydd mot UV-strålning (Grahn et al. 

1997). Hudcancer är den cancerform som ökar mest i Sverige och förklaringen är att 

vi utsätter oss för skadliga mängder UV-strålning från solen. De som är mest 

känsliga är barnen eftersom de har tunnare hud och därför bränner sig lättare. För att 

skydda barnen på förskolegården bör mellan hälften till två tredjedelar av gården 

vara bevuxen för att kunna ge skugga. Gungor, sandlådor och klätterställningar bör 

vara placerade i skuggan och om det är möjligt ska en del av gården bestå av 

naturmark som med dess växtlighet är ett bra skydd mot UV-strålning (Blennow, 

Boldeman & Wester 2004).  

2.4 Fria leken 

Lpfö98 (Skolverket 2010) beskriver lek på följande sätt: 

”Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att 

främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I 

lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, 

kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och 

lösa problem.” (Skolverket, Lpfö 98 reviderad 2010, s.6). 

Inom förskolan har leken alltid betonats som en viktig del i den pedagogiska 

verksamheten. Lek och lekfullhet är betydelsefullt i allt lärande och i barns värld och 

inom förskolans pedagogik är det svårt att skilja lek från lärande. I leken utforskar 

barnen sin omvärld, bearbetar intryck och erfarenheter och kommunicerar med 

andra. Genom leken utvecklas barn socialt, känslomässigt, motoriskt och 

intellektuellt. Leken är även viktig i barns upptäckande av sina förmågor och 

intressen (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2003). Enligt Sandberg (2009) 

är barn generellt mycket nyfikna, intresserade och vill förstå, vilket innebär att barn 

tittar, känner, imiterar, experimenterar och utforskar. Lek kan ses som ett stort 

engagemang vilket drivs av upptäckarlust. Johansson och Pramling Samuelsson 

(2007) menar att man ska utnyttja barns lek för lärande eftersom leken för barn inte 

förknippas med att de lär sig saker, det finns inga krav på prestation och lärandet sker 

därmed naturligt.  

Leken är en förutsättning för barns utveckling. I leken ges barn möjlighet att träna 

föreställningsförmåga, kreativitet och uppfinningsförmåga. Lek handlar ofta om 

känslor vilket ger tillfälle att utforska och bemästra dessa. Språket tränas i leken både 



8 

 

genom att leken bygger på att barn sätter ord på sina fantasier och att barnen 

bearbetar upplevelser och på så sätt förankrar begrepp i verkligheten. Dessutom är 

leken den aktivitet som tränar barnen mest vad det gäller social kompetens eftersom 

barnen tvingas kompromissa och social kompetens kan ses som både en förutsättning 

för lek och en konsekvens av den (Olofsson Knutsdotter 2003).  

För att den fria leken ska ge positiva möjligheter för barns utveckling krävs 

pedagogers närvaro. En tro på att barn utvecklas genom fri lek tack vare barnets 

naturliga mognadsfaser räcker inte. Fri lek utvecklar kreativitet och kamratskap men 

kan även ha en negativ inverkan då det handlar om skapandet av mångfald och 

hierarki i barngruppen. Den fria leken kan till och med förstärka dessa företeelser. 

Det som krävs är att pedagoger befinner sig nära barnen under den fria leken för att 

kunna observera vad som sker och eventuellt gripa in men oftast räcker det med 

pedagogers närvaro för att barnen ska ta ansvar för leken och sitt bemötande. Som 

pedagog bör man befinna sig mittemellan, låta barnen styra leken men finnas där och 

visa intresse för vad barnen leker (Olausson 2012). Även Löfdahl (2007) poängterar 

att den fria leken kan bidra till att barn medvetet utesluter varandra och som pedagog 

är det därför viktigt uppmärksamma vad som sker. Den fria leken skapar 

kamratkulturer med sociala normer för hur man ska bete sig, vem som får vara med 

och leka och inte. 

2.5 Utomhuspedagogik och lek i samverkan 

Barn leker där de har lust, på gatan, i lekparken eller på skolgården men Sandberg 

(2009) betonar att vistelsen i naturmiljöer är särskilt hälsobefrämjande samt att 

naturmiljöer är särskilt inspirerande för lek. Lek och vistelse i naturmiljöer framställs 

i många sammanhang som betydelsefullt för barns utveckling, vad det gäller den 

motoriska utvecklingen men även interaktionen med andra människor. Lpfö98 

(Skolverket 2010) poängterar att barn bör erbjudas lek och andra aktiviteter utomhus 

och då både i planerad och i naturlig miljö. 

Enligt Björklid (2005) är naturmark viktig för barns lek då det ger tillfälle till ostörda 

platser där barn blir mer uppfinningsrika, komplexiteten i landskapet erbjuder 

möjligheter till varierande lekaktiviteter och fysisk aktivitet. Grahn et al. (1997) har i 

en undersökning studerat två förskolor, en ur och skur-förskola, vilket innebär att den 

största delen av verksamheten bedrivs utomhus, och en förskola som inte har 
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utomhuspedagogisk inriktning. Ur- och skurförskolan har stort utrymme och tillgång 

till naturområde. Den andra förskolan ligger i innerstaden där barnen inte har tillgång 

till naturområde eller stora ytor utan erbjuds en planerad gård med lekställningar. 

Studien visar att det förekommer fler aktiviteter på förskolan som har stort utrymme, 

naturmark och varierad terräng. Barnen på ur- och skurförskolan har lägre 

sjukfrånvaro, är starkare i kroppen och har bättre balans. Förutom dessa resultat visar 

studien att barnens fantasi stimuleras mer jämfört med barnen i innerstadsmiljön. 

Barnen leker fler lekar, de leker bättre i grupp och är mer uthålliga i sina lekar. 

Naturen erbjuder utrymme där barnen kan leka ifred, och deras lekar kunde pågå 

länge utan att vuxna eller andra barn avbröt.  

Enligt Änggård (2011) finns det ytterliggare en fördel med lek i naturmiljö, leken blir 

mer neutral. I skogen sker leken på liknande sätt som på förskolan där barnen ofta 

leker samma rollekar och bearbetar sina erfarenheter. Skillnaden mellan leken 

inomhus och leken i naturmiljö är att leken inomhus ofta är begränsad på grund av 

förskolans lokaler och föremål vilka ofta riktar sig till pojkar respektive flickor och 

sänder ut budskap om vad barnen förväntas leka medan leken utomhus sker på 

odefinierade platser med odefinierade naturföremål (a.a.).  

2.6 Sammanfattning:  

Utomhuspedagogik ger barn möjlighet till ett autentiskt, sinnligt och 

erfarenhetsbaserat lärande (Szczepanski et al. 2007; Szczepanski 2008) och är 

positivt för barns lek, koncentrationssvårigheter, inlärning och motorikutveckling 

(Dahlgren & Szczepanski 2004). Eftersom utevistelsen ger mer möjligheter till 

rörelse med öppna ytor framhålls ofta de positiva effekterna för hälsa 

(Nationalencyklopedin 2012). Det som kan begränsa den utomhuspedagogiska 

verksamheten är enligt Ericsson (2004) ovana att vara ute i naturen och att man 

fryser vilket minskar den positiva upplevelsen att vistas i naturen. Pedagoger kan 

känna sig otrygga utanför förskolans gård vilket också smittar av sig på barnen 

(Mårtensson 2004; Ericsson 2004). Det kan vara skadligt att vistas ute en hel dag när 

det inte finns skydd från solen som gör att man utsätts för skadlig UV-strålning 

(Blennow, Boldeman & Wester 2004). Leken har stor betydelse för barns utveckling 

och lärande eftersom leken ger barnet möjlighet att utvecklas socialt, känslomässigt, 

motoriskt och intellektuellt (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2003) och 

enligt Olofsson Knutsdotter (2003) är leken till och med en förutsättning för barns 
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utveckling. När leken dessutom sker i naturmiljöer leder det till att barn blir mer 

uppfinningsrika och leken blir mer varierad med fysisk aktivitet (Björklid 2005).   

Under vår förskollärarutbildning har vi tagit del av teori och praktik vad det gäller 

det positiva med utomhuspedagogik och vill nu få reda på pedagogers uppfattning 

om det verkligen är så positivt som vi har tagit del av. Vi har även sett och tagit del 

av teorier om hur stor del leken har i förskolans verksamhet och vill få reda på 

pedagogers uppfattning om hur den fria leken påverkas av utomhuspedagogiken.  
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3 SYFTE 

Syftet med vår undersökning var att beskriva pedagogers uppfattning om 

utomhuspedagogiken och hur utomhuspedagogiken påverkar barns fria lek i 

förskolan. 

 Vilka möjligheter finns det med utomhuspedagogiken? 

 Vilka eventuella begränsningar finns för att bedriva utomhuspedagogik? 

 Hur påverkas barns fria lek av utomhuspedagogik? 
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4 METOD 

4.1 Val av metod 

Utifrån vårt syfte och våra frågeställningar har vi bedömt att en kvalitativ studie ger 

de bästa förutsättningarna för att få svar på våra frågor och vi har valt att genomföra 

kvalitativa intervjuer. En kvalitativ intervju innebär enligt Kvale (2009) ett samspel 

där man samtalar utifrån ett gemensamt intresseområde. Enligt Patel & Davidsson 

(2003) ska man vid en kvalitativ intervju använda sig av en låg grad av 

standardisering och strukturering, vilket innebär att man ställer öppna frågor varpå en 

kvalitativ analys görs av svaren. Man använder sig av trattekniken, vilken innebär att 

man börjar med öppna frågor för att sedan avsluta med mer specifika frågor. 

Kihlström (2007) benämner det som en intervju med semistrukturerad form, frågorna 

(bilaga 2) är bestämda i förväg men inte ordningsföljden för att vi ska kunna ställa 

relevanta följdfrågor. Tack vare att den kvalitativa intervjun bygger på samtal där 

svaren kan fördjupas med hjälp av följdfrågor anser vi att denna metod är relevant 

för att få pedagogers uppfattning.  

4.2 Urval 

Vi valde ut två förskolor till vår studie och två förskollärare på varje förskola. Den 

ena förskolan valde vi genom att söka på förskolors hemsida som profilerade sig som 

naturförskolor. Den typ av urval benämner Bryman (2011) som kvoturval där målet 

är att ge ett stickprov som speglar en population vilket i vårt fall är förskollärare med 

erfarenhet av utomhuspedagogik. Det var inte många som uppgav den profilen och 

därför föll valet på denna förskola som ligger i närheten till skog och grönområden. 

Den andra förskolan valde vi eftersom vi av erfarenhet vet att den intresserar sig för 

och har erfarenhet av utomhuspedagogik. Bryman (2011) benämner det som ett 

bekvämlighetsurval då man som forskare för tillfället har tillgänglighet till personer 

som stämmer in på profilen för studien. Det sparade tid för oss att slippa leta och 

kontakta förskolor som vi inte visste stämde överens med sökprofilen. Den ena 

förskolläraren på denna förskola har läst ett år på lärarlyftet med inriktning 

utomhuspedagogik. Vid kvalitativa intervjuer ska man intervjua någon med 

erfarenhet om ämnet, vars tankar och uppfattning grundar sig på egen erfarenhet och 

inte hypoteser eller åsikter (Kihlström 2007). Därför valde vi förskollärare med 

erfarenhet av att arbeta med utomhuspedagogik och förskoleverksamhet. Det är bra 
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att börja med ett fåtal intervjuer för att sedan uppmärksamma en mättnad av svar, 

vilket innebär att svaren liknar varandra och det kommer inte fram något nytt 

innehåll (Kihlström 2007). För att hinna med arbetet med att intervjua och analysera 

resultatet valde vi att intervjua fyra förskollärare. 

4.3 Beskrivning av studiens population 

Förskola A är ute i skogen ca 4 dagar i veckan och det tar ca 10 min att gå till 

närmsta skog, den ena intervjupersonen var förskollärare och har arbetat i 

verksamheten i 3 år. Den andra berättade för oss vid intervjun att hon är barnskötare, 

den förskolläraren vi skulle ha intervjuat var sjuk men vi kände då att vi inte kunde 

stoppa intervjun bara för hon inte var förskollärare. Hon har arbetat som 

dagbarnvårdare många år tidigare och inom förskoleverksamheten på denna 

avdelning i 7 år och har utomhuspedagogisk utbildning. Den förskolläraren vi skulle 

ha intervjuat var sjuk. På avdelningen vistas 22 barn i åldrarna 3-6 år och personalen 

består av tre ordinarie pedagoger och en assistent.  

Förskola B har som mål att gå ut i skogen en gång i veckan och har ca 30 minuters 

gångtid för att ta sig till skogen, Båda förskollärarna har arbetat på avdelningen 

sedan den öppnade för nästan ett år sedan, den ena förskolläraren har vidareutbildat 

sig inom utomhuspedagogik. De har båda jobbat på andra avdelningar på förskolan. 

På avdelningen vistas 17 barn i åldrarna 4-6 år och personalen består av två 

pedagoger och en assistent. 

4.4 Etiska principer 

Enligt Björkdahl Ordell (2007) måste man behandla individen i studien utifrån 

godkända etiska principer som delas upp i dessa fyra krav som varje forskning måste 

ta hänsyn till för att genomföra en studie: 

Informationskravet: Informanterna och i detta fall pedagogerna ska informeras om 

syftet med undersökningen, samt i stora drag informeras om hur resultaten kommer 

att användas. 

Samtyckeskravet: Det är viktigt att informera pedagogerna om att deltagandet är 

frivilligt och att de när som helst kan avbryta samarbetet. 
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Konfidentialitetskravet: pedagogerna skall informeras om att de i studien 

anonymiseras och att uppgifterna de lämnar kommer att behandlas på ett 

konfidentiellt sätt.  

Nyttjandekravet: Informationen som ges under intervjun får endast användas för den 

avsedda studien, vilket informanterna skall informeras om (Vetenskapsrådet 2002).  

Vi anser att vi har uppfyllt dessa krav om etiska principer genom missivbrevets 

information (bilaga 1) där vi förklarar för de valda pedagogerna att de får välja plats 

för intervjun för att känna sig trygga och varför vi har valt dem och vårt syfte med 

undersökningen. Vi informerar dem att de när som helts kan avbryta intervjun och att 

det endast är vi som ska lyssna på intervjun och sedan transkriberar den. De kommer 

att få läsa intervjuerna och få chans att ändra sina svar om de inte är nöjda. I 

rapporten kommer inte deras namn att nämnas och inte heller förskolornas namn. Det 

färdiga arbetet kommer att skickas till dem innan det publiceras för att få möjlighet 

att godkänna.  

4.5 Genomförande 

Vid kvalitativa intervjuer är det en fördel om de som intervjuar är väl inlästa på 

området de vill forska om (Patel & Davidsson 2003; Kihlström 2007). Vi började 

med att läsa och hitta forskning till bakgrunden. Efter att ha valt ut två förskolor 

kontaktade vi respektive rektor för att pedagogerna skulle få godkänt att delta i 

studien Vi skickade sedan ut ett missivbrev innehållande kort introduktion om 

studien, information om intervjuns syfte och forskningsetiska principer. Pedagogerna 

fick själv välja vart vi skulle genomföra intervjuerna för att de skulle känna sig 

bekväma. Vi valde att ha bandspelare för att få med vad pedagogerna sa och att vi 

kan höra våra följdfrågor som vi inte har nedskrivna. Vi bestämde att vi båda skulle 

delta under intervjuerna för att en av oss skulle få möjlighet att fokusera på att ställa 

frågor och följdfrågor och en av oss skulle få möjlighet att anteckna.  

Vi satte oss vid ett bord där vi kunde ha ögonkontakt och lät bandspelaren ligga på 

bordet. Placeringen är viktig, dels för att underlätta att ha ögonkontakt med varandra 

och för att höra vad alla säger och dels för att bandspelare ska kunna ta upp ljudet 

bra. Vi inledde med uppvärmningsfrågor som exempelvis namn, titel, antal 

yrkesverksamma år, vilket är viktigt (Patel & Davidsson 2003). Att informera 

pedagogerna om att hon/han tar god tid på sig att svara och att det är ok att vara tyst 
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är andra viktiga delar att framföra. Att lyssna, ställa lämpliga följdfrågor och 

anteckna minnesord för att kunna gå tillbaka till det mest intressanta är därför 

ytterligare viktiga delar. Intervjun bör inte överstiga en timma, eftersom det kan 

medföra trötthet, däremot är det viktigt att ha tillräckligt med tid så att intervjun inte 

behöver avbrytas (Patel & Davidsson 2003). Våra intervjuer tog ca 30 min och vi 

antecknade kort vad pedagogerna sa för att få minnesanteckningar ifall bandet inte 

skulle gå att lyssna på. När intervjun var klar läste vi upp det som antecknats för att 

förskollärarna skulle få godkänna att det vi skrivit ner överensstämde med det de 

ville ha sagt. Enlig Patel och Davidsson (2003) är en löpande analys relevant för 

denna studie för det ger idéer om hur man kan gå vidare, man kanske upptäcker att 

frågor inte passade, förskollärare kanske inte uppfattade frågan som det var tänkt, ny 

och oväntad information kan komma till för att berika undersökningen. Efter två 

intervjuer fick vi konstruera om några frågor för vi kände att pedagogerna 

missuppfattade vissa frågor och gled ifrån ämnet och därför fick vi ställa följdfrågor. 

Vi analyserade svaren vi fick från de två första intervjuerna och ansåg att vi inte 

behövde göra om dessa för att vi ändå hade fått svar på de omformulerade frågorna.  

4.6 Analysmetod 

Vi transkriberade inspelningen direkt efter varje intervju för att ha den färsk i minnet, 

vilket enligt Patel & Davidsson (2003) underlättar utskriften av materialet och man 

minns lättare gester, mimik och stämning. Efter transkribering läste vi intervjusvaren 

flera gånger och jämförde och skrev sedan ner de kategorier av svaren vi kunde se 

stämde överrens med syftet och frågeställningarna för studien, som Patel och 

Davidsson(2003) kallar för empirinära kvalitativ bearbetning för analys. Enligt Kvale 

(2009) innebär struktur i form av kategorisering en överblick av materialet och är en 

början till en analys. Vi varvade texten i resultatet med citat från intervjuerna med 

lagom långa stycken för att tematisera tolkningen. Citat gör att man stärker 

trovärdigheten av resultatet. Det gör även att man får en helhet när man blandar citat 

med text för att få en äkthet och variation, men även för att tolkningen ska få en 

relation i delarna. Denna analysmetod kallas enligt Patel och Davidsson (2003) för 

internala relationer. 
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5 RESULTAT  

5.1 Utomhuspedagogikens möjligheter 

5.1.1 Barns motoriska utveckling 

Pedagogernas syn är att när barnen vistas i naturen ger det dem möjlighet att få 

balansträning då de har större ytor och kuperad terräng att röra sig på. Förskola A 

berättar att de hade ett barn med balanssvårigheter som successivt blev bättre och där 

även sjukgymnast var involverad och konstaterade att denna förbättring med 

balansen berodde på att barnet kunde träna sin motorik under daglig vistelse i 

skogen. Samma pedagog berättar om en förälder som jämfört sina barn motoriskt. 

Åldersskillnaden mellan barnen var tre år där den äldre inte hade gått på förskola 

med inriktning på utomhuspedagogik vilket det yngre barnet gjort. Det yngre barnet 

hade betydligt bättre motorik jämfört med det äldre syskonet. Pedagogernas syn är 

att kontinuerlig vistelse i skogen och kuperad terräng även bidrar till att barnen 

snabbt tränar upp sin motorik samt ger möjligheter för en positiv motorisk 

utveckling. Det är inte tillräckligt med sporadiska besök till skogen utan det är de 

kontinuerliga besöken i skogen som skapar möjlighet för barns motoriska utveckling.  

5.1.2 Kunskap genom naturupplevelse 
Resultatet visar på att utomhuspedagogiken ges möjlighet till att barn får kunskap om 

naturen, som att lära sig att värna om naturen, inte bryta kvistar på träd och buskar, 

se dess möjligheter, lära sig att återvinna, inte kasta skräp i naturen. Båda förskolorna 

arbetar med aktiviteter i form av uppdrag där målet är att barnen ska lära sig om 

naturen och även att man ska vara rädd om den och inte plocka med sig djur och 

levande växter hem. Pedagogerna uppfattar att vistelsen i naturen ger barnen 

möjlighet att få en ökad förståelse för naturen och dess möjligheter. Barnen kan 

använda sig av de material som finns i skogen, kreativiteten ökar med hjälp av 

tillgången till material ute i naturen och barnen får samtidigt kunskap om den genom 

att de hela tiden frågar pedagogerna och vill lära sig mer om naturen. Barnen blir mer 

ansvarstagande över vår natur och kan bli en del av deras liv.  

”De behöver ju inte lära sig allting om naturkunskap utan att det kan växa fram”. 

Själva lärandet är inte det viktigaste med utevistelsen i naturen, det viktiga är att 

barnen blir intresserade av naturen, vilket i sin tur ofta leder till ett utforskande 
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lärande. Lärandet sker under organiserade aktiviteter men till största delen under den 

fria leken.  

5.2 Utomhuspedagogikens begränsningar 

5.2.1 Barnens ålder 

Pedagogerna uppfattar att barns ålder kan begränsa den utomhuspedagogiska 

verksamheten. Deras erfarenhet är att om barnen är yngre än 4 år är det svårt att 

bedriva utomhusverksamhet för de fryser lättare än de äldre barnen och kan därför 

inte vistas lika länge ute när det är kallt trots bra klädsel. De måste även anpassa 

verksamheten så den passar olika åldrar och dela upp barnen för att de äldre inte ska 

tappa intresse och motivation när de måste genomföra uppgifter anpassade för yngre 

barn. De kan inte göra samma aktiviteter ute för då tröttnar de äldre barnen som 

behöver utmaning. Det krävs mer personal om barnen ska delas upp i grupper efter 

ålder.  

5.2.2 Tillgång till lämplig utrustning 

Barnens utrustning, som ytterplagg, gummistövlar, regnkläder, kan enligt 

pedagogernas uppfattning begränsa utomhuspedagogiken. Om inte alla barn har 

lämpliga kläder för vädret kan det leda till att turen till skogen blir inställd eftersom 

det finns en risk att barn blir blöta och fryser. På förskola A där föräldrarna själva 

valt att placera barnen, kräver man att barnen har lämpliga kläder som exempelvis 

underställ, fleeceöverställ och skor anpassade efter väder. Förskola B önskar att de 

fick ställa liknande krav för att kunna bedriva mer utomhuspedagogisk verksamhet 

men tillåts inte av rektor. De beskriver att barnen saknar lämplig utrustning för att 

barnen ska kunna vistas längre tider i skogen vid olika sorters väder och i olika 

temperaturer. Den positiva upplevelsen med att vara ute i naturen en längre tid 

förstörs när barnen inte kan hålla sig torra och varma.  

5.2.3 Platsens utformning för att kunna bedriva 

utomhuspedagogik 

För att målen för utomhuspedagogiken ska uppfyllas på förskolans gårdar krävs det 

att de är väl planerade för barns motoriska träning, att det finns platser där barnen 

kan gå undan för att leka själva, att det finns skydd för väder och stationer där 

experiment kan utföras osv.  
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”Utemiljön är ju där, det är ju bara vad man väljer att göra med den. Fast visst 

underlättar det om man har en genomtänkt utemiljö, gård. ” 

Pedagogerna upplever att de förskolor som är byggda på senare år oftast har väl 

planerade gårdar men att det är många äldre förskolegårdar som inte är anpassade för 

att bedriva utomhuspedagogik. Då måste förskolorna gå ut i skogen och det 

underlättar om man dessutom har nära till skogen. Pedagogerna på förskola B anser 

att deras gård inte är anpassad för utomhuspedagogikens mål och dessutom har de ca 

30 minuters promenad till närmsta skog, vilket påverkar möjligheterna att bedriva 

utomhuspedagogik.  

”I skogen vill man bara gå iväg, men det är lättare att göra det. På gården kan man inte liksom 

försvinna någonstans där måste man vara på varandra hela tiden Speciellt om det är flera avdelningar 

ute på samma gång.”  

Pedagogernas syn på platsens utformning visar på vikten av att kunna gå undan för 

att leka själv, tillgång till bänkar att sitta på när de äter och genomför aktiviteter, 

vindskydd underlättar för den utomhuspedagogiska verksamheten då de vistas långa 

stunder i skogen för att få skydd från kyla, vind och nederbörd. Förskola A har byggt 

en plats för att laga mat, sitta vid, de har även konstruerat en hinderbana och rep att 

klättra på osv. De gick till skogen 4 dagar i veckan till skillnad mot förskola B som 

gick till skogen ca varannan vecka. På förskolors gårdar behövs några träd för 

skugga eller ställen där barnen kan gå undan för solen för att kunna vistas ute på 

sommaren vid sol. 

5.2.4 Personaltäthet och kompetens 

Personaltäthet har stor betydelse för om de ska kunna gå till skogen enligt 

pedagogerna. De känner att de inte kan gå till skogen om det saknas personal 

eftersom det påverkar säkerheten för barngruppen. Det känns även otryggt för en 

ensam ordinariepersonal tillsammans med vikarier som inte är kompetenta att 

bedriva utomhuspedagogik, vikarien kanske inte är van, känner inte barngruppen och 

känner inte till barnens erfarenheter av att vistas i skogen.  

5.3 Utomhuspedagogikens påverkan på leken 

5.3.1 Färre konflikter och färre tillrättavisningar 

För att uppfatta utomhuspedagogikens påverkan på barns fria lek jämförs leken 

utomhus med leken inomhus. 
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”Mer konflikter inne och barnen måste delas upp inne och göra något lugnt. 

Ljudnivån inget hinder ute, det är dagens lugn att vara ute” 

Pedagogernas uppfattning är att barn ofta är rastlösa inomhus, det krävs att barnen är 

ute minst en gång per dag för att få sitt rörelsebehov stillat och tack vare det få 

möjlighet att leka lugnare inne. Inomhus frågar barnen ofta vad de ska göra, de har 

inte lika lätt att hitta på aktiviteter som utomhus. Det blir ofta konflikter mellan 

barnen som kräver tillrättavisningar från pedagoger när de är inomhus, som att 

barnen ska sänka ljudnivån eller inte springa. Ofta tvingas pedagogerna dela upp 

barnen i mindre grupper för att sänka ljudnivån, för att anpassa barngruppen efter 

lokalerna och för att ge barnen möjligheter att samspela. Utomhus sker inte lika 

många tillrättavisningar från pedagogerna eftersom det inte ställs samma krav vad 

det gäller att springa och vara högljudd då det i skogen finns utrymme att röra sig 

och vara livlig. Utevistelsen ger barnen möjlighet att få utlopp för sin energi och 

anses därför viktig för att barnen sedan ska kunna leka lugnare inomhus. Utevistelsen 

ses även som en anledning till att det kan bli mer spring och högljutt inomhus på 

grund av att barnen är vana vid det oändliga lekrummet i skogen där de tillåts springa 

och vara högljudda. Förskola A har som mål är att vara ute 4 dagar i veckan, av den 

anledningen har de blivit tilldelade trånga lokaler. Den begränsade ytan gör att 

barnen har svårt att leka, samtidigt som tillgång på leksaker begränsar hur många 

som kan delta i leken.  

”De här barnen vi har i år är väldigt mycket spring i benen på.” 

Barnens svårigheter att leka inne kan utifrån pedagogernas uppfattning också bero på 

barnens personligheter och barngruppens sammansättning.  

”Utomhuspedagogik är barnens spontana lek ute och att alla får vara med det är ingen 

som får vara utanför när vi är ute och leker.  Alla är delaktiga det är det vi ser, ingen 

är utanför.” 

I skogen finns gott om utrymme och det finns därför möjlighet att leka många 

tillsammans vilket barnen oftast gör och vilket också kan vara en anledning till färre 

konflikter jämfört med lek inomhus och lek på förskolans gård där utrymmet måste 

delas med många andra. Pedagoger behöver inte styra barnen vad det gäller 

gruppstorlek, barnen grupperar sig själva eftersom det finns utrymme för det. Leken 

utomhus ger möjlighet till gemenskap och i naturen upplevs det att alla får vara 

delaktiga i en lek om de vill.  
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”Det är ett givande och tagande att vi är här för barnen och barnen är här för oss. Jag 

tror att då får man det bästa resultatet, då vet dem att de kan komma med önskemål 

och att de får”.  

När barnen får välja aktivitet vill de leka fritt. Det är viktigt att lyssna på barnens 

önskan och utgå från den. Barnen behöver enligt pedagogernas erfarenheter se att 

deras önskemål uppfylls och att deras röst betyder något. Dessutom ryms stora delar 

av läroplanen inom den fria leken.  

5.3.2 Utomhuspedagogik och lek i samverkan  

Pedagogerna uppfattar att utomhuspedagogiken inspirerar barnen till lek för att det är 

ett oändligt lekrum utan begränsande väggar till skillnad mot inomhus. När barnen är 

ute finns det större ytor att springa på, vilket bidrar till mer lek, barnen får sitt 

rörelsebehov tillfredsställt. I naturen finns oftast obegränsad mängd material för 

rollekar, stenar blir bilar, de springer på banor och leker rally, stenar blir borgar som 

de bestiger osv. Den fria leken har enligt pedagogernas syn stor betydelse för barns 

utveckling och de upplever att stora delar av läroplanen ryms i den fria leken. Den 

fria leken behöver därmed inte styras genom planerade och organiserade aktiviteter 

för att uppnå läroplanens mål. Barnen önskar oftast att leka fritt, vilket gör att 

pedagogerna spinner vidare på den fria leken när de planerar verksamheten. Det är 

mindre fysiska lekar som brottning och bråk på grund av att barnen hittar miljöer där 

de kan springa, gömma sig, hoppa och klättra mm.  

”Vi har medvetet valt att inte styra så mycket eftersom vi vill att barnen ska bli så 

självständiga som möjligt”.  

De barn som kräver mycket uppmärksamhet inne tar mindre plats ute, de kan 

sysselsätta sig själva mer. Pedagogerna behöver inte vara där och styra hela tiden och 

de har medvetet valt att inte styra för att barnen ska utveckla självständighet. 

5.3.3 Barnens trygghet och dess betydelse för att kunna 

leka fritt 

Pedagogerna uppfattar att platsen har stor betydelse för att barnen ska känna 

trygghet, varpå de ofta går till samma plats eller att de har ett fåtal platser de 

alternerar mellan. Om barnen är trygga och känner igen miljön bidrar det till att de 

kan fortsätta leka lekar påbörjade sen tidigare, det vet sina roller och vet vilka 

grupper de ingår i. De nya och ovana tränar snabbt upp sin vana och trygghet enligt 
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pedagogerna och barnen tränar snabbt upp förmågan att leka och se naturens 

möjligheter i skogen.  

”När de är vana springer de iväg på en gång och börjar leka.” 

De kan se barns glädje när de får vistas ute och leka på samma ställen som inspirerar 

dem till att leka, det är inget som pedagogerna tvingar på dem. Barnen leker mer 

kreativt när de vistas i skogen och är trygga, de springer i väg och vill vara själva och 

använder sig av materialet som finns i skogen. De kan sätta sig vid stubbar och leka 

att de matar myror och skalbaggar osv.  
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6 DISKUSSION  

6.1 Vad finns det för möjligheter med 

utomhuspedagogiken?  

6.1.1 Barns motoriska utveckling 

Enligt pedagogerna ger utomhuspedagogik barnen möjlighet till motorisk träning och 

utveckling då de kontinuerligt får vistas i skogen där det erbjuds naturliga 

hinderbanor. Ute i naturen tränas motoriken på ett omedvetet sätt och känns naturligt. 

Lpfö 98 (Skolverket 2010) säger att verksamheten ska se till att varje barn utvecklar 

sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt att de ska förstå att 

det även är bra för deras hälsa och välbefinnande. Szczepanski et al. (2007) och 

Raustorp et al. (2012) visar på att utevistelse bidrar till ökad rörelseaktivitet och är 

avgörande för elevers hälsa och deras motoriska utveckling. Lubans, Morgan, Cliff, 

Barnett, och Okely (2010) anser att barn som rör sig mycket utvecklar ett 

grundläggande rörelsemönster, men för att utveckla god fysik och hälsa krävs att 

pedagogerna reflekterar, praktiserar, uppmuntrar och återkopplar. Pedagoger bör ge 

instruktioner till barnen hur man rör sig för att det inte ska leda till att barnen får 

förseningar i sin grovmotoriska förmåga. Det är viktigt att i tidig barndom får rätt 

instruktioner i förskolan för att träna motorik och få god hälsa och fysik (a.a.). Det 

räcker inte med att bara vistas i naturen utan pedagoger behöver vara uppmärksamma 

på vad det är barnen tränar för delar inom motoriken. Det är viktigt att tänka på att 

alla delar av kroppen kanske inte tränas i naturen, som pedagog kanske man måste 

komplettera vistelsen i naturmiljö med inomhusaktiviteter i gymnastikhall. De 

pedagoger vi intervjuade hade gymnastik en gång varannan vecka men de 

poängterade att det var ett önskemål från barnen och inte enbart för att uppfylla 

läroplanens mål angående motorisk utveckling. Lubans et al. (2010) anser att 

grundläggande rörelsemönster som man får av fysisk aktivitet bidrar till utveckling 

av rörelsefärdigheter som kan ha viktiga konsekvenser för unga människors hälsa  

6.1.2 Kunskap genom naturupplevelse 

När utomhuspedagogik bedrivs i naturen får barnen möjlighet att var ute i friska 

luften och röra på sig, det är ett av målen med utomhuspedagogiken enligt 
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pedagogerna. Barnen blir även ansvarstagande över vår natur, det blir en del av deras 

liv och bidrar även till återhämtning för barnen när de vistas i skogen. Lärandet är 

inte det viktigaste med utevistelsen utan det sker automatiskt, barnen är naturligt 

nyfikna och ställer frågor enligt pedagogerna. Med hjälp av resultatet kan vi se att 

det sker ett lärande och att utomhuspedagogiken handlar om mer än att barnen ska få 

en upplevelse, lärandet sker i leken utan tvång. Leken ska enligt Johansson och 

Pramling Samuelsson (2007) utnyttjas för lärande eftersom barnen inte förknippar 

leken med lärandets tvång, det finns inga krav från pedagogerna att prestera. När 

barnen ges möjlighet till att få en positiv upplevelse av att vara i naturen bidrar det 

till ett bättre förhållningssätt till naturen, de ska vara rädda om den för att de ska 

kunna fortsätta att få denna upplevelse. Den positiva naturkontakten behövs för att 

balansera miljöpåverkan och miljöhot inför framtiden och även ge barnen en nära 

kontakt med det som lever och växer för att känna engagemang för behovet av att 

samhället bevarar och skyddar naturen (Ericsson 2004; Mårtensson, Lisberg Jensen, 

Söderström och Öhman 2011). När barnen får uppleva det positiva med naturen 

känner de att det finns en framtid som de ska vara rädda om. När barnen får uppleva 

något direkt och på riktigt utomhus bidrar det till att barnen kan sätta ord på begrepp, 

det är ett samspel mellan känsla, handling och tanke (Szczepanski et al. 2007). 

Kunskapen fastnar lättare när barn får konkreta erfarenheter i autentiska möten med 

naturen, när deras sinnen påverkas. Tillsammans med glädjen av att vistas i naturen 

får de även kunskap om den och hur de ska behandla den. Naturkontakten behövs 

inte längre för att lära sig att överleva, det pedagogiska argumentet enligt Mårtensson 

et al. (2011) är naturen en plats för inlärning och utveckling med fokus på 

upplevelser. 

6.2 Vilka eventuella begränsningar finns för att 

bedriva utomhuspedagogik? 

6.2.1 Barnens ålder 

De yngre barnen fick oftast gå hem till förskolan tidigare än de äldre barnen på grund 

av att de fryser. Att de yngre barnen fryser beror inte alltid på fel kläder istället kan 

det bero på att de inte är vana att röra på sig över stock och sten och blir då 

stillastående. Barnen vet inte vad de ska göra när de inte har vanan av att vistas i 

skogen och vet då inte vad man gör när man är där. De tyr sig då till pedagogerna 
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som är deras trygghet, de kräver ingångsättning till skillnad från de andra barnen som 

springer iväg och fortsätter påbörjade lekar och annat. Pedagogernas uppfattning är 

att barnen som skolas in till avdelningen vid tre års ålder inte är vana vid att vara i 

skogen innan de börjar på avdelningen. När de inte har fått möjlighet att vistas i 

naturen är pedagogernas syn att de inte har fått möjlighet till motorisk träning lika 

mycket som de barn har som går på en förskola med utomhuspedagogisk inriktning 

med kontinuerlig utevistelse som i detta fall är 4 gånger i veckan. Szczepanski et al. 

(2007) och Ericsson (2003) poängterar att rörelse och fysisk aktivitet är friskfaktorer 

och att barn som har tillgång till en grön varierad, omväxlande utomhusmiljö har 

bättre motorik än barn i artificiella, mindre stimulerande utomhusmiljöer. Har barnen 

bra motorik och kan röra sig och ta sig fram i skogen innebär det kanske att de kan 

hålla värmen bättre och då är inte just åldern en begränsning, då handlar det mer om 

att ge barnen möjligheter att träna upp sin motorik. Barn under fyra år har ofta svårt 

att hålla värmen trots bra klädsel på grund av att de dels inte är så vana att röra sig i 

skogen och dels de tjocka kläderna vilka hindrar dem ytterligare att röra sig. Äldre 

barn är oftast mer aktiva, de är mer vana att röra sig i skogen och har oftast lättare att 

röra sig i de tjocka kläderna. Detta fenomen påverkar utomhuspedagogiken negativt 

på grund av att verksamheten ute kan tvingas avbrytas när barnen fryser och 

utomhuspedagogiken kan endast bedrivas under korta stunder. Pedagogerna upplever 

även att barnens ålder påverkar utomhuspedagogiken då de måste anpassa den 

utomhuspedagogiska verksamheten för att tillgodose och utmana olika åldrar. Det 

sker genom gruppindelningar där uppgifter anpassas efter intresse och 

utvecklingsnivå. De kan inte genomföra samma aktiviteter för alla barn utomhus då 

de antingen blir för svåra för de yngre barnen eller för lätta för de äldre barnen som 

kräver större utmaningar. Barnen skulle behöva delas in i grupper utefter ålder, 

intresse och utvecklingsnivå men det finns inte tillräckligt med personal för att göra 

detta.  

6.2.2 Tillgång till lämplig utrustning 

Att barn inte har rätt utrustning för säsong och olika väder verkar vara ett dilemma 

för förskola B som inte får kräva anpassade kläder av föräldrarna. Det fick inte 

skicka ut en lista på vad för sorts utrustning barnen skulle behöva för att kunna vara 

ute en längre tid vilket krävs för att bedriva utomhuspedagogiken fullt ut. Rektorn 

känner att en lista med vad förskolan kräver skulle kränka föräldrar som inte har 
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pengar att köpa rätt utrustning. Det påverkar både den planerade och spontana 

utomhuspedagogiken. Familjer lever sina liv olika på grund av skilda ekonomiska 

förutsättningar och intressen vilket enligt Mårtensson et al. (2011) göra att barnen får 

olika förutsättningar för att vistas i naturen. Barn som fryser och har obekväma 

kläder kan inte koncentrera sig och lära sig (Ericsson 2004). Det finns inga 

extrakläder på förskolan som barnen kan låna och pedagogerna hade heller ingen 

möjlighet att köpa begagnade kläder på grund av besparingskrav. Föräldrar har heller 

inte donerat gamla kläder som de ändå skulle ha skänkt eller kastat. Enligt Ericsson 

(2004) är målet med att bedriva utomhuspedagogiken i skogen att det ska bli en 

positiv upplevelse vilket är svårt när barnens utrustning är knapphändig som bidrar 

till att barnen fryser vid utevistelse en längre tid. 

6.2.3 Platsens betydelse för utförandet av 

utomhuspedagogik  

Om alla förskolor skulle ha tillgång till en mer skogslik gård skulle 

utomhuspedagogiken få större utrymme, pedagogerna anser att de skulle vilja vara 

ute mer men att det är för långt att gå. De kan inte gå varje dag till skogen och deras 

gård är inte optimal för att bedriva utomhuspedagogik, vilket begränsar den 

utomhuspedagogiska verksamheten. Mer och mer naturlig miljö förstörs när 

samhällen byggs upp, utomhuslek förekommer mer och mer i avgränsade och för 

barn tillrättalagda miljöer (Szczepanski et al. 2007; Szczepanski 2008). Samhällets 

höga ohälsotal kan bero på att vi har försummat delar där naturlig utemiljö finns och 

att vi inte längre har möjlighet att få utlopp för människans behov av rörelse och 

återhämtning (Szczepanski et al. 2007). Ett av målen från Lpfö 98 (Skolverket 2010) 

är att arbetslaget ska erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande speciellt se 

och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd. Förskolornas gårdar i denna 

studie har för lite att erbjuda barnen vad det gäller deras mål med 

utomhuspedagogiken, såsom barns motoriska träning, att bedriva samma verksamhet 

inne som ute och ge barnen kunskap om naturen och värna om den. Förskolans 

gårdar upplevs att det finns för lite platser att söka skydd för sol och det påverkar hur 

lång tid de kan vistas ute. Eftersom barnen är känsligare mot UV-strålning från solen 

anser Blennow, Boldeman & Wester (2004) att mellan hälften till två tredjedelar av 

gården bör vara bevuxen för att ge skugga. Enligt Boldemann, Dal, Mårtensson, 
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Cosco, Moore, Bieber, Blennow, Pagels, Raustorp, Wester, Söderström (2011) är 

förskolans miljö avgörande när det handlar om både fysisk aktivitet och hur mycket 

UV-strålning barn exponeras för under utevistelse. En miljö där barn leker i skugga i 

större utsträckning innebär lägre exponering av UV-strålning jämfört med en mer 

solig miljö. Miljön påverkar även vart och hur barnen leker, exempelvis om barnen 

rör sig mycket över förskolans gård eller om de befinner sig på platser under en 

längre stund vilket i sin tur påverkar hur mycket barnen exponeras för UV-strålning. 

I skuggan bör sandlådor, gungor, klätterställningar mm vara placerade för att ge det 

bästa skyddet och för att på så sätt påverka med hjälp av miljön vart och hur barnen 

leker. 

6.2.4 Personaltäthet och kompetens 

För att pedagogerna ska kunna gå till skogen och bedriva utomhuspedagogik är de 

väldigt beroende av att det finns tillräckligt med kompetent personal som är bekanta 

att bedriva utomhuspedagogik och vara ute i naturen. Med vikarier som inte är 

kompetenta att bedriva utomhuspedagogik känner sig pedagogerna osäkra, det kan 

hända olyckor eller barn kan försvinna i skogen. Det är enligt Strotz och Svenning 

(2004) mycket som kan hända när man är ute, inomhus är det lättare att ha kontroll 

och därmed lättare att planera aktiviteter. Det kan bero på att pedagogerna känner en 

osäkerhet ute och då särskilt i naturen (a.a.). Båda förskolorna har stora grupper men 

känner att de inte kan gå iväg med bara en liten grupp för då blir en pedagog kvar 

med för många barn att ansvara för. Pedagogerna får då stanna på förskolans gård 

eftersom de där ofta känner sig tryggare tack vare förskolans staket där barnen kan 

leka friare vilket även Mårtensson (2004) poängterar. Gårdarna var enligt 

pedagogerna inte utformade för att nå upp till målen med utomhuspedagogik, barnen 

kan inte röra sig över större ytor, pedagogerna kan inte göra experiment eller bedriva 

verksamheten ute. Grahn et al. (1997) poängterar att dagens förskolor oftast inte är 

utformade med rätt material och utrymmen för att bedriva utomhuspedagogik.  

6.3 Hur påverkas barns fria lek av 

utomhuspedagogik? 

6.3.1 Färre konflikter och färre tillrättavisningar  
Fri lek under utevistelse i skogen innebär färre konflikter mellan barnen och färre 

tillrättavisningar från pedagogerna jämfört med den fria leken inomhus. 
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Pedagogernas uppfattning är att inomhus begränsas antalet deltagare i leken av 

exempelvis rummets storlek och tillgång till material till skillnad från skogen där alla 

barn kan vara delaktiga i leken, vilket kan bero på att det finns gott om utrymme och 

tillgång till material för stora grupper då många kan leka tillsammans. Leken ute ger 

möjlighet att stärka gemenskapen och pedagogers uppfattning är att alla barn som 

vill vara med i en lek får det. Ericsson (2004) belyser att inomhus har barnen en viss 

social ordning i roller och relationer, barnen vet sin plats i gruppen men också brister 

i prestationsförmågor och färdigheter. När barnen får vistas i en annan miljö 

förändras rollerna och relationerna och invanda mönster bryts, andra förutsättningar 

ges och en del barn känner sig starkare, presterar bättre och det kan bidra till att 

gemenskapen stärks och man får en större förståelse för andra genom att andra och 

många gånger gömda kompetenser och färdigheter blir synliga (a.a.). De roller och 

relationer som finns inomhus under den fria leken förändras till det positiva när 

barnen kommer ut och leker i skogen, i en annan miljö. Ett barn som inte har så hög 

status inomhus, som kanske är högljudd och tar mycket plats kan få en annan roll 

utomhus i skogen där det beteendet är mer accepterat. Sandberg (2009) framhåller 

lek och vistelse i naturmiljö som betydelsefullt för barns utveckling vad det gäller 

interaktionen med andra människor, det ger en träning i att samspela. En tanke om 

resultatet angående rastlöshet inomhus kan vara att de aktiviteter och föremål som 

finns inte är anpassade för lokalerna, just den barngruppen eller deras intressen och 

önskemål. Enligt Sandberg och Vuorinen (2008) bidrar vuxna till att skapa barns 

lekmiljöer och därför är det viktigt att vara medveten om sin betydelse och skapa 

möjligheter och erbjudande till lek. När pedagogerna formar lokalerna med föremål 

blir även det ett sätt att styra den fria leken inomhus som då inte blir fri lek. Barnens 

vana att vara ute i naturen där ytorna i stort sett är obegränsade, likaså materialet kan 

bidra till att barnen inte vet hur man leker i mindre lokaler med begränsat material. 

Nordin Hultman (2009) påpekar dessutom att miljön i svenska förskolor varken 

bjuder in eller inspirerar till lek. I en studie jämförs svenska förskolor med engelska, 

de svenska hade oftast allt material undanplockat och det mest intressanta 

lekmaterialet är instängt och barnen fick gå och fråga om de fick ha tillgång till det, 

till skillnad från engelska förskolor där material och leksaker ofta presenterades på 

ett inspirerande och inbjudande sätt.   
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Pedagogerna upplever att barnen får möjlighet att stilla sitt rörelsebehov när de vistas 

ute i naturen. Barnen behöver vistas ute minst en gång per dag för att kunna 

koncentrera sig inomhus, för att det ska vara lugnare utan tillrättavisningar angående 

ljudnivå och springande inomhus. Dahlgren och Szczepanski (2004) anser att 

utomhusaktivitet är viktigt för barns förmåga att koncentrera sig. Eftersom barnen är 

vana vid att vara ute och röra på sig och tillåtas att vara högljudda så kan de sedan ha 

svårt att anpassa sig till verksamheten inomhus. Ericsson (2004) skriver att barn som 

inte är vana vid att vara ute uttrycker sin ovana i att vara högljudda, stökiga och 

okoncentrerade. Vi anser att eftersom barnen är vana vid att vara ute och springa, 

kunna prata högre blir de osäkra på hur man beter sig inomhus. Färre konflikter 

mellan barnen och färre tillrättavisningar från pedagogerna i skogen kan bero på att 

naturmark ger tillfälle till ostörda platser där barn blir mer uppfinningsrika, naturens 

komplexitet erbjuder möjligheter till varierande lekaktiviteter. Förskoleverksamhet 

som bedrivs ute bidrar till att barnen leker bättre i grupp och är mer uthålliga i sina 

lekar (Björklid 2005; Grahn et al. 1997). Ytterliggare en anledning till färre 

konflikter mellan barnen i skogen kan vara att den fria leken utspelar sig i en 

naturmiljö där dess neutrala landskap och föremål ger barnen förutsättningar att leka 

tillsammans oavsett om man är pojke eller flicka. Naturen inbjuder till mer fantasilek 

jämfört med den planerade miljön inomhus och fantasilekar i sin tur inbjuder till mer 

rörliga lekar där kön inte spelar så stor roll. Under den fria leken inomhus kan 

konflikter mellan barnen bero på att platser och föremål ofta ger en känsla av att det 

är förutbestämt vad de förväntas användas till (Dahlgren & Szczepanski, 2004; 

Ericsson 200; Änggård, 2011). Av erfarenhet har vi sett att rum på förskolor ofta 

tydligt visar vad för lek barnen förväntas leka i rummet, exempelvis ett rum med 

dockor, docksängar, spisar, och köksgeråd, i ett annat rum kan det finnas bilar, 

bilbanor, garage osv. Änggård (2011) belyser även att dessa platser och föremål ofta 

är könsrelaterade som exempelvis ett rum med dockor och kök där flickor förväntas 

leka i eller ett rum med bilar och garage för pojkar, vilket kan begränsa barnens lek.  

Utevistelse i skogen innebär färre konflikter mellan barnen jämfört med lek inomhus 

och lek på förskolans gård. Barn behöver träna på att få känna olika känslor för att 

bemästra dessa och har de då enligt pedagogerna ständigt färre konflikter går de 

miste om att få uppleva dessa känslor som behöver upplevas för att bemästras. Enligt 

Olofsson Knutsdotter (2003) ses leken som en förutsättning för barns utveckling 
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eftersom den ger möjlighet att träna föreställningsförmåga och då lek ofta handlar 

om känslor ges barnen tillfälle att utforska och bemästra dessa.  

6.3.2 Utomhuspedagogik och lek i samverkan 

Eftersom resultatet av vår studie visar på att pedagogerna uppfattar att barnen leker 

bättre när de vistas i skogen, anser vi att utomhuspedagogiken har stor betydelse för 

hur barnen leker. Barnens fria lek har stor plats i pedagogernas verksamhet för att de 

ser att det ligger i barns intresse just nu och i lek kan man väva in mycket av 

verksamhetens mål. Leken är viktig för barns utveckling och lärande (Skolverket 

2010). Man ska utnyttja barns lek för lärande eftersom barnen inte förknippar leken 

med att de lär sig saker, därmed blir leken ett sätt att lära utan krav och prestation 

(Pramling Samuelsson, 2007). Pedagogerna utgår från barnens intressen och önskan 

och det barnen generellt vill göra är att leka fritt och pedagogerna anser att den fria 

leken är oerhört viktig för barn vilket förklarar varför de försöker skapa så mycket 

möjligheter till fri lek som möjligt. Ericsson (2004) belyser vikten av pedagogers 

medvetna förhållningssätt vid val av aktiviteter och barnens friutrymme. När barnen 

får leka fritt bidrar det till att barnen lär sig göra egna val och utifrån valet fatta egna 

beslut för att sedan ta ansvar för det. Pedagogens roll blir att läsa av situationen och 

styra in till reflektioner och lärande i lekens teman (a.a.). Leffler (2008) benämner 

denna typ av förhållningssätt som entreprenöriellt lärande. För att den fria leken ska 

bidra positivt till barns utveckling behöver en pedagog vara närvarande och 

observerande (Olausson 2012; Löfdahl 2007). 

Fri lek i naturmiljö innebär ofta stora ytor, naturmaterial som kan transformeras till 

olika föremål och platser. Lek i naturmark ger barn tillfälle att leka ostört tack vare 

det generösa utrymmet som erbjuds (Björklid 2005; Grahn m.fl. 1997). Pedagogerna 

anser att barnen under den fria leken i naturmiljö leker friare och det uppstår nästan 

inga konflikter till skillnad från lek inomhus. Det gör att barn kan få möjlighet att 

leka utan att bli avbrutna av vare sig andra barn eller av pedagogerna. Davidsson 

(2008) anser att om möjligheten finns leker barn helst i naturmiljö där de kan skapa 

sin egen lek. Det är viktigt att platsen eller rummet där barns lek sker har många 

möjligheter till egen lek men också till gemensam lek med många barn. Rummen och 

vad barnen själva vill göra där ska också kunna påverkas och förändras. Barn väljer 

helst rum där det finns möjlighet till rörelse och fantasi men också där det finns 

möjlighet att leka gemensamma lekar. 
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Utomhusleken innebär att de barn som kräver mycket uppmärksamhet inomhus inte 

kräver lika mycket uppmärksamhet utomhus. Pedagogerna ser att inne kan barnen ha 

svårt att hitta på lekar och aktiviteter, ute har barnen lättare att sysselsätta sig själva 

och pedagoger behöver inte alltid vara i närheten. Naturen erbjuder större ytor att 

springa och röra sig på vilket bidrar till mer lek samtidigt som pedagoger medvetet 

drar sig undan för att barnen ska bli så självständiga som möjligt. Naturmiljöer är 

särskilt inspirerande för barns lek (Sandberg 2009), det kan vara en kombination av 

inspiration från naturen och pedagogers förhållningssätt som bidrar till att barn kan 

sysselsätta sig själva i större utsträckning utomhus. Grahn et al. (1997) belyser i sin 

studie att barn som är ute mycket leker fler lekar och mer varierad lek.  

6.3.3 Barnens trygghet och dess betydelse för att kunna 

leka fritt 

Pedagogerna uppfattar att det är av betydelse att gå till samma plats för att barnen 

ska känna sig trygga och kunna leka och även fortsätta påbörjade lekar. Barnen vet 

vad som gäller på den platsen och de kommer snabbare in en lek. Förskola A hade 

flera platser de gick till men eftersom de är ute 4 dagar i veckan är inte platserna 

obekanta. Förskola B är mer beroende av att gå till samma plats för de är ute i skogen 

en gång i veckan. När barnen är trygga och vet hur platsen ser ut kan de lättare 

upptäcka och utforska naturen som enligt Hedberg (2004) bidrar till att skapa aktiva, 

initiativrika barn. Pedagogerna belyser att återvända till samma plats är en trygghet 

för barnen men även att barn som inte är vana vid platsen snabbt känner sig trygga 

och kan gå ifrån och leka i naturen. De säger att platsen har betydelse för trygghet 

samtidigt som de säger att barnen kommer in i det snabbt och känner sig trygga. Nya 

platser skulle då kunna ge möjlighet till att bilda nya grupperingar och 

gruppkonstellationer, så alla lär sig leka med varandra. För att skapa en bra relation 

till naturen får man enligt Ericsson (2004) genom att vistas ute regelbundet, i olika 

väder och olika årstider.  

6.4 Sammanfattning  

När vi jämför de båda förskolornas förutsättningar för utomhuspedagogisk 

verksamhet ser vi en likhet i hur beroende de är av att barnen har anpassade kläder 

för väder och resurser för personaltäthet där det är viktigt att personalen är bekant 

med utomhuspedagogisk verksamhet i naturen. En skillnad vi ser är att förskola A 
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har större förutsättningar tack vare att de har rätt att ställa krav på barnens kläder 

Platsens utformning i skogen och närheten till skogen har betydelse för hur ofta 

förskolorna kan vara ute i skogen en länge tid under en dag. När det finns bänkar, 

eldstad, skydd för väderomslag ger det möjlighet att bedriva utomhuspedagogiken 

oftare. I resultatet ser vi även behov av tillgång till skugga sommarhalvåret eftersom 

värmen påverkar hur länge barnen kan vara utomhus. Med tanke på att hudcancer 

orsakad av UV-strålning ökar mer och mer, kan man fråga sig hur positivt det är att 

bedriva utomhuspedagogik under sommar halvåret. Det är viktigt att barnen vistas i 

skuggan så mycket som möjligt med solkräm på. Det behövs tak och växtlighet för 

att kunna gå undan från denna farliga strålning.  

För att utomhuspedagogiken ska ge de möjligheter som vårt resultat visar krävs 

enligt Ericsson (2004) att man vistas regelbundet i skogen vilket skapar 

förutsättningar för en vana, trygghet och träning. Om barnen känner sig osäkra och 

ovana kan det bidra till att möjligheterna med utomhuspedagogiken begränsas. Om 

det är långt till skogen är det svårt att skapa denna trygghet och vana med 

utomhuspedagogik. Pedagogens roll utomhus i naturen blir att vara medveten om 

naturens möjligheter för att arbeta enligt Lpfö 98 (Skolverket 2010) med mål och 

uppdrag. Pedagoger bör utnyttja barns nyfikenhet och kan tillsammans med lek väva 

in målen från läroplanen. Lek kan ses som ett stort engagemang vilket drivs av 

upptäckarlust, där man får möjlighet att använda sin fantasi, själv ta ansvar och vara 

kreativ och lära på eget initiativ och utifrån motivation. Pedagogens uppgift blir att 

handleda barnen i deras utforskande lärande, ett så kallat entreprenöriellt lärande 

(Johansson & Pramling Samuelsson 2007; Leffler 2008) Vi anser att barnen ges 

möjlighet att ta med sig kunskapen hem och förmedla den vidare till föräldrar och 

syskon, de här barnen lärde sig mycket om att värna om naturen, inte kasta skräp och 

inte bryta grenar osv, vilket kan bidra till att föräldrarna får ett förhållningssätt som 

de kanske inte hade innan. Pedagogerna anser att de inte får lika mycket 

rörelseaktivitet på förskolans gård som de får när de vistas i naturen. Det räcker inte 

att bara vistas ute de behöver ha ett mål med utevistelsen.  

Anledningen till att det blir fler tillrättavisningar från pedagogerna och fler konflikter 

mellan barnen inomhus än utomhus kan bero på att inomhus är material och rum 

förutbestämda för vad man ska leka, inomhus måste även pedagoger styra så att 

grupperna inte blir för stora och högljudda Vi tror detta kan bero på att pedagogerna 
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som är vana att vara ute med barnen känner sig mer stressade av hög ljudnivå och att 

grupperna upplevs för stora och måste delas upp. Resultatet visar att det blir färre 

konflikter ute i naturen och är förskolan ute kontinuerligt kan det bidra till att barnen 

inte får lära sig konflikthantering och heller inte hantera de känslor som ingår i 

konflikter. Vi tänker att utomhuspedagogiken inte ska utesluta den pedagogiska 

verksamheten inomhus för de kompletterar varandra. Barn behöver lära sig 

turtagning och att lösa konflikter, resultatet visar att barnen inte ges möjligheter till 

det vid utevistelse i samma utsträckning som inomhus. Den ena pedagogiken är inte 

bättre än den andra enligt Dahlgren och Szczepanski (2004), utan de kompletterar 

varandra. 

Pedagogernas uppfattning om utomhuspedagogikens påverkan på barns lek inomhus 

skiljer sig så till vida att utomhusvistelsen där barnen får möjlighet att röra sig fritt på 

stora ytor bidrar till att barnen är mer lugna inomhus då de gjort av med energi 

utomhus. Samtidigt upplevs det att barnen har mer spring i benen inomhus på grund 

av att de är vana att kunna röra sig fritt i skogen och har därför svårt att anpassa sig 

till att leka inomhus vilket kräver mindre rörelser på grund av den trånga miljön och 

av hänsyn till andra. Beror de skilda uppfattningarna på pedagogernas olika 

toleransnivå vad det gäller livlig och rörlig lek eller beror det på skilda 

föreställningar om hur barn bör leka inomhus och vad som är tillåtet? Den 

pedagogiska miljön kan påverka hur barnen leker, är den anpassad för barngruppens 

intresse och behov. Kanske miljön inbjuder till livliga högljudda lekar med mycket 

spring.  

Vi inser vikten av att utomhuspedagogik bedrivs i förskolor då föräldrar idag ofta 

arbetar heltid båda två vilket medför att barn spenderar större delen av dagen på 

förskolan och därmed har föräldrarna inte möjlighet att erbjuda barn utevistelse. 

Mårtensson (2004) poängterar att det därför är ännu viktigare att det finns planerad 

utevistelse på förskolan och att pedagogerna är utbildade för att veta hur det ska få in 

denna pedagogik i förskolan. Det räcker inte att bara vara ute utan ett medvetet 

förhållningssätt för att bedriva utomhuspedagogiken krävs. Dessutom betonar 

Szczepanski (2008) att mer och mer naturlig miljö förstörs när samhällen byggs upp, 

utomhuslek förekommer mer och mer i avgränsade och för barn tillrättalagda 

miljöer. Kanske är det den onaturliga, tillrättalagda miljö som är lättast att ta sig till 

för familjer med lite fritid och som är det enda barnen erbjuds av sina föräldrar.  
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6.5 Metodanalys 

6.5.1 Reliabilitet 

Reliabilitet, innebär att man tolkar hur bra mätinstrument man använt sig av under 

undersökningen (Stukát 2005).  

I studien användes kvalitativa enskilda intervjuer för att få pedagogers uppfattning, 

som utgick från förutbestämda frågor (bilaga 2) men även följdfrågor. Vi valde 

kvalitativa enskilda intervjuer istället för samtalsintervjuer med flera pedagoger 

samtidigt för att minimera risken att pedagogerna genom diskussion enas om ett 

gemensamt svar. Svaret kan påverkas av pedagogernas relation till varandra. 

Eftersom en av oss var bekant med två av pedagogerna som kollegor kan det ha 

påverkat svaren i form av att pedagogerna känner till värderingar och inställningar 

angående ämnet. Pedagogerna kan även utgå ifrån att intervjuaren vet vad som 

menas och går inte in på djupet.  Däremot hade en samtalsintervju eventuellt kunnat 

ge svar med både mera bredd och djup tack vare en mer diskussionslik form. Tanken 

med samtalsintervjun är enligt Kvale (2009) den intersubjektiva interaktionen som 

sker under samtalsliknande former. I det här fallet handlar det om att pedagoger 

diskuterar utomhuspedagogik utifrån personliga uppfattningar. Det kan vara svårt att 

vara objektiv och inte ställa ledande följdfrågor som intervjuare vilket kan påverka 

reliabiliteten i svaren. Vi har verkligen försökt att under intervjuerna vara neutrala 

och inte framföra egna värderingar och åsikter eller att påverka svaren i någon 

speciell riktning. Vi spelade in samtliga intervjuer med bandspelare för att ha 

möjlighet att lyssna på dem flera gånger eftersom det kan vara svårt att minnas 

betoningar. Enligt Stukát (2005) kan inspelning av intervjuer leda till större 

tillförlitlighet eftersom man får möjlighet att arbeta med svaren under en längre tid 

och på så sätt blir mer exakta.   

Det finns alltid en risk att reliabiliteten kan påverkas av att pedagogerna tolkar 

frågorna olika eller att vi har tolkat svaren fel. Även att vi har läst transkriberingen 

flera gånger kan vi ha tolkat svaret fel vid nedskrivningen.  

6.5.2 Validitet 

Validitet innebär att man bedömer hur väl mätinstrumentet kunnat mäta det man 

avsett att mäta som i vårt fall är kvalitativ intervju. Trots att man använt sig av ett 
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tillförlitligt mätinstrument kan man inte garantera hög validitet, mätinstrumentet 

måste mäta rätt saker. Kvalitativ forskning handlar om att tolka data och det finns 

därmed en risk att forskaren gör individuella tolkningar (Stukát 2005). Under våra 

intervjuer deltog vi båda, vilket vi även gjorde under vårt tolkningsarbete av 

intervjusvaren och det gjorde att det inte bara var en person som tolkade svaren och 

vid meningsskiljaktighet hade vi möjlighet att gå tillbaka till den inspelade intervjun 

för att kunna beskriva resultaten så exakt som möjligt. 

För litet antal intervjuer kan innebära svårigheter att göra generaliseringar, för stort 

antal intervjuer kan innebära tidskrävande arbete vilket kan leda till att analysen av 

resultatet blir för tunt (Stukát, 2005; Kvale 2009). När man har lite tid och många 

intervjuer att bearbeta kan det göra att man inte analyserar svaren på djupet. 

Resultatet i vår studie ger en inblick i hur några pedagoger ser på konsekvenserna av 

utomhuspedagogiken och eftersom studien endast omfattar fyra pedagoger och utgår 

från deras erfarenheter och syn kan man inte generalisera resultatet till pedagoger i 

allmänhet. 

Bandspelare gör att man får med vad pedagogerna sa och hör sina egna frågor, vilket 

är bra eftersom alla frågor inte är planerade i förväg. Fördelen med ljudupptagningen 

är att svaren blir exakta, en nackdel är att de måste skrivas ut vilket är tidskrävande. 

När en bandspelare är med blir det ofta obekvämt och känns inte naturligt vilket kan 

göra att pedagogerna svarar kort, försöker vara logiska och förnuftiga och pratar mer 

när intervjun är färdig och bandspelaren stängts av (Patel & Davidsson 2003). 

6.6 Pedagogiska implikationer 

Begränsningarna som resultatet visar kan ses som viktiga förutsättningar för att 

utomhuspedagogiken ska fungera optimalt. Ett aktivt arbete med dessa faktorer krävs 

för att alla berörda ska dra nytta av utomhuspedagogikens möjligheter. Pedagoger 

behöver ha kunskap om hur man bedriver utomhuspedagogik och inte tro att det 

räcker med att vara ute. Pedagoger behöver lyfta fram betydelsen av utformning av 

förskolans gårdar. Detta för motorikträning, utförande av experiment, tänka på att 

bedriva utevistelsen i skogen bland skuggande träd om förskolans gård saknar 

skugga. Verksamheten måste se till att det finns rätt utrustning för att bedriva 

utomhuspedagogik, ge föräldrar information om hur viktigt det är för barnen att 

vistas ute i skogen. Vanan som barnen får av att vistas ute i naturen där de kan röra 
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sig fritt kan bidra till att de har svårare att sitta stilla när det handlar om 

verksamheten inomhus eller när de ska börja i skolan som för det mesta bedriver sin 

verksamhet inomhus. Vikten av att ha ett medvetet förhållningssätt när barnen vistas 

i naturen och leker fritt är betydande för att utomhuspedagogiken ska leda till positiv 

utveckling gällande lärande, lek och motorik.  

6.7 Fortsatt forskning 

Räcker det att man går ut på gården eller måste det vara naturlikmiljö i skogen för att 

se samma påverkan på den fria leken som vi har sett? Det skulle vara intressant att se 

denna studies resultat ur ett barns perspektiv. Alla pedagoger tyckte att 

utomhuspedagogiken gav så mycket men att de inte skulle vilja jobba på en ur och 

skur förskola som bedriver all sin verksamhet ute, men ändå säger de att man kan 

bedriva all verksamhet ute. Vad skulle vi få för svar av pedagoger som arbetar på en 

ur och skur förskola? Det skulle vara intressant att observera utomhuspedagogisk 

verksamheten i skogen. En uppföljning på dessa barn som har gått på dessa förskolor 

när de har kommit upp i vuxen ålder för att jämföra dem mot andra vuxna som inte 

har gått på en förskola med utomhuspedagogisk inriktning och se om de är friskare, 

har bättre motorik osv.  
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Bilaga 1 

Missivbrev 

Utomhuspedagogik i förskolan och barns fria lek 

I dagens förskolor satsas det mycket på utomhuspedagogik, både vad det gäller på 

förskolegården och i den fria naturen. Utomhuspedagogik handlar om ett mera 

autentiskt, kropps- och sinnesrelaterat, rörelseintensivt och hälsofrämjande lärande 

och har bevisat positiva effekter när det gäller lek, hälsa och barns motoriska 

utveckling. Vi har erfarenhet av utomhuspedagogik från utbildningens 

verksamhetsförlagda del, utbildningens inriktning natur och friluftsliv och vi har 

under vår förskollärarutbildning tagit del av lekens betydelse för barns utveckling 

och lärande. Med hjälp av vårt arbete vill vi få en inblick i hur pedagoger i förskolan 

uppfattar utomhuspedagogiken, när den bedrivs i naturen, både vad det gäller 

begränsningar och möjligheter och dess påverkan på den fria leken. Enligt 

Läroplanen för förskolan, Lpfö -98 är leken viktig för barns utveckling och lärande 

och därför ska leken prägla verksamheten. Studien går ut på att genomföra 

kvalitativa intervjuer med pedagoger på förskolor med utomhuspedagogisk 

inriktning, för att få en uppfattning om utomhuspedagogiken och dess påverkan på 

barns fria lek. 

 

För att genomföra undersökningen har vi bestämt oss för att göra intervjuer med fyra 

förskollärare. Intervjusvaren kommer att transkriberas (skrivas ner) för att sedan 

analyseras och diskuteras utifrån tidigare forskning. För att kunna genomföra vår 

undersökning vill vi intervjua förskollärare som arbetar med utomhuspedagogik och 

därför har vi sökt förskollärare bland förskolor med utomhuspedagogisk inriktning. 

När vi kontaktade förskolerektor, fick vi tillåtelse att genomföra undersökningen på 

förskolan och kontaktade därefter dig för personlig kontakt.  

Intervjun kommer att ske i ett rum som du valt, för att det ska kännas så tryggt som 

möjligt. Vid respektive intervjun deltar en förskollärare och vi två. Vi kommer att 

ställa förberedda frågor men även oförberedda följdfrågor. Intervjun beräknas pågå 

ungefär 30 minuter och vi planerar spela in intervjun vilket hjälper oss att minnas, att 

inte missa relevant information och för att lättare kunna transkribera intervjun. Vi 

vill att du ska känna dig bekväm och du kan när som helst, utan särskild förklaring, 

avbryta intervjun eller ditt deltagande i vår undersökning. Respektive förskola och 

förskollärare kommer att avidentifieras och det är bara vi två studenter som kommer 

att arbeta med informationen från intervjuerna. När arbetet anses klart kommer 

anteckningar och ljudinspelningar att förstöras.     

Du kommer att få ta del av vårt färdiga undersökningsarbete som publiceras i DiVA 

under diva-portal.org men som även kommer att skickas till dig. Förhoppningsvis 

kommer det ge dig en inblick i tidigare och ny forskning inom vårt ämne.  

Vi hoppas på ett gott samarbete! Med vänlig hälsning  

Cecilia Carlberg Björkman   072-7344891 cia.bjorkman@hotmail.com 

Cecilia Olsson    076-2609103 cecilia.olsson@vastervik.se 

Handledare: Eva Egerius-Cegrell  0480-446330  eva.egrenius.cegrell@lnu.se 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

1. Yrkesverksamma år som pedagog? 

2. Hur många yrkesverksamma år som pedagog i nuvarande verksamhet? 

3. Vidareutveckling/kompetensutveckling inom yrket? 

4. Hur länge har ni på avdelningen arbetat tillsammans? 

5. Vilken ålder är det på barnen ni arbetar med?  

6. Hur definierar du utomhuspedagogik?  

7. Hur arbetar ni på avdelningen med utomhuspedagogik?  

8. Vad har ni för mål med utomhuspedagogiken? 

9. Hur mycket av er utevistelse är planerad?  

10. Hur ofta är ni ute och hur länge?  

11. Hur viktig är pedagogens roll när det handlar om utomhuspedagogik och 

barns lek? 

12. Styrs leken av pedagoger när man vistas ute? 

13. Styrs leken inomhus? 

14. Hur ser barnens fria lek ut när de vistas utomhus?  

15. Hur ser barnens fria lek ut när de är inomhus?  

  

 


