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Sammanfattning 
Syftet med studien är att belysa och uppmärksamma pedagogers syn på 

utomhuspedagogik samt att undersöka vilka möjligheter och begränsningar som upplevs 

med utomhuspedagogik. Studien kan även ge en inblick i vad pedagogerna gör 

tillsammans med barnen under utevistelsen, samt hur de använder miljön för att främja 

lärandet hos barnen i sin verksamhet. 

Studien är utförd i två kommuner på fem olika förskolor, vilket gav studien en större 

bredd. För att få en så tillförlitlig studie som möjligt gjordes först en enkätstudie, som 

sedan låg till grund för en intervjustudie.  

Resultatet tyder på att pedagoger ser stora fördelar med utomhuspedagogik. 

Pedagogerna i studien beskriver att alla ämnen kan läras likaväl ute som inne. Det 

lärande som pedagogerna främst beskriver främjas av utomhuspedagogik är motoriska 

färdigheter hos barnen, kunskaper inom naturvetenskap samt lärande kring konstruktion. 

Barnen får även möjlighet att utveckla sin självständighet samt sin förmåga att se 

samband. Den fria leken beskrivs även som en viktig del av utevistelsen för att utveckla 

barnens fantasiförmåga. Andra möjligheter som lyfts fram av pedagogerna är att de, på 

ett enklare sätt, kan möta varje barn och på så vis ge barnet inflytande över 

verksamheten eftersom de kan möta barnens önskningar. Pedagogerna beskriver dock att 

det är deras egen inställning till utomhuspedagogik som är avgörande för hur 

pedagogiken används vid utevistelse.  
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1 INTRODUKTION 

Vårt intresse för utomhusmiljön grundlades i vår verksamhetsförlagda utbildning där 

användandet av utomhuspedagogiken har varit skiftande. Vi ville med denna studie 

undersöka pedagogers inställning till utomhuspedagogiken. Utomhuspedagogik 

innebär för oss den pedagogik som bedrivs utomhus. Likt Szczepanski (2008) menar 

vi att all pedagogik kan tas ut. 

Läroplanen för förskolan beskriver att ”verksamheten ska ge utrymme för barnens 

egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus” 

(Skolverket 2010:7). De verksamheter vi har erfarenhet av, har en organisatorisk 

planering som oftast innebär två utevistelser per dag. Detta överensstämmer med 

läroplanens intentioner kring att barnen i förskolan bör få möjlighet att vistas både 

utomhus och inomhus. Utevistelsen bör ge barnen möjlighet att leka och utföra andra 

aktiviteter i en miljö som är mer tillrättalagd, samt en miljö som är av mer 

naturkaraktär (a.a). 

Våra erfarenheter säger oss inte så mycket om hur pedagoger ser på möjligheterna 

och begränsningarna som finns med utomhuspedagogik och utevistelsen. 

Pedagogerna beskriver oftast vad det är på gården eller i närmiljön de skulle vilja 

förändra, det är alltså inte så tydligt vilka positiva och negativa aspekter de ser med 

utevistelsen och utomhuspedagogiken. Vår studie kan ge oss en tydligare bild över 

hur pedagogerna arbetar i utomhusmiljön samt hur de ser att den kan förändras för att 

möta alla behov som finns i verksamheterna, både utifrån barnens perspektiv och 

utifrån pedagogernas professionella roll. 

Eftersom vi får en tydligare bild av hur pedagogerna arbetar i verksamheten kan vi 

bli inspirerade till att använda utomhuspedagogiken på bästa möjliga sätt. Genom att 

tydliggöra vilka begränsningar pedagogerna ser med att bedriva utomhuspedagogik 

kan vi i vår blivande profession undvika de faktorer som gör det svårt att använda 

utemiljön på förskolan. 
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2 BAKGRUND 
Detta kapitel beskriver tidigare forskning samt vilket teoretiskt perspektiv vi har valt 

att utgå ifrån i vår studie. 

2.1 Tidigare forskning 

Under denna rubrik beskrivs tidigare forskningsresultat kring vilken syn pedagoger 

har på utomhuspedagogiken, vilka lärande de kan se främjas i utomhuspedagogiken 

samt vilka möjligheter och begränsningar pedagoger ser med att bedriva 

pedagogiken utomhus.  

2.1.1 Pedagogers syn på utomhuspedagogik 
Pedagoger känner sig ovana vid att bedriva pedagogisk verksamhet utomhus och 

därför glöms denna resurs bort som ett pedagogiskt verktyg (Åkerblom 2005).   

Denne menar att sådana föreställningar kan arbetas bort genom fortbildning och 

bredare erfarenheter. Pedagogers arbetssätt kan då bli att vara ”medupptäckare” 

istället för att de ses som ämnesexpert eller kunskapsförmedlare (a.a). När pedagoger 

får större insikt i utomhuspedagogikens fördelar så kan de lättare se lärandet som 

sker utomhus (Szczepanski 2008).  

Pedagogers attityd till utomhusmiljön är också av stor vikt, då positiv syn på 

utomhusmiljön gör barn mer inspirerade (Blanchet-Cohen & Elliot 2011). 

Inställningen till utomhuspedagogik är i många fall annorlunda innan pedagoger får 

mer utbildning i ämnet. Utbildningen har då ändrat pedagogernas syn på att flytta ut 

pedagogiken. 

”Vi har ju kunnat lära det mesta utomhus, det blev ett nytt tänk för mig” 

(Szczepanski 2008:46). 

Pedagoger måste våga utmana sig själva för att kunna lära sig tillsammans med barn 

(Åkerblom 2005). Lärande tillsammans behöver heller inte bara ske mellan 

pedagoger och barn. Man kan ta hjälp av andra aktörer för att göra utomhusmiljön 

mer attraktiv som pedagogisk miljö. Man kan exempelvis ta hjälp av vaktmästaren 

på förskolan för att förändra förskolegården utifrån de behov som finns (a.a). Barnen 

får på så sätt en inblick i processen och kan lära sig av detta. 

Pedagogers roll i lekmiljöer och omgivningar som konstruerats för anlagd 

verksamhet beskrivs ha betydelse för hur barn använder dem (Mårtensson 2004). Då 

barn kan bli begränsade av dessa ytor behövs närvarande och engagerade pedagoger 

för att stötta dem till att föra leken framåt. 

2.1.1.1 Pedagogers syn på yngre och äldre barn 
En undersökning (Engdahl 2014) visar att vid vistelse utomhus, får barn i de yngre 

åldrarna mer uppmärksamhet än barn i de äldre åldrarna. Det beskrivs att yngre barn 

får möta mer aktiva pedagoger vilket sannolikt beror på de yngre barnens större 

behov av omsorg och fysisk närhet. Yngre barn beskrivs i större omfattning ha behov 

av att få pedagogers uppmuntran och bekräftelse vid egna initiativ i utomhusleken. 

Pedagoger som arbetade tillsammans med äldre barn höll en mer avvaktande profil 

(a.a). Äldre barn får möjlighet att själva styra sin lek och i större mån välja vilka de 

ska samspela med och i vilken miljö. Detta beskrivs som att barnen får en möjlighet 

att utöva inflytande (a.a). Pedagogerna beskriver att det är en aktiv handling att de 

väljer att ha lite avstånd till äldre barn, för att låta dem ta egna initiativ till lek, vilket 



 

5 

 

leder till ett ökat kreativt tänkande. Pedagogerna beskriver dock att de inte avsäger 

sig något ansvar utan alltid finns till hands och ingriper om det skulle uppstå en 

situation som barnen själva inte kan lösa. De anser även att en viktig del i pedagogers 

ansvar i utomhusmiljön är att uppmuntra barn till samarbete och att utmana barn i 

deras lek (a.a). 

Pedagoger tar ofta initiativ till att leka lekar med barn (Engdahl 2014). Yngre barn 

beskrivs då bli tryggare i utemiljön eftersom det finns vuxna med vid lekar som 

annars enbart brukar involvera äldre barn. Vidare beskrivs att det är pedagoger som 

bestämmer ramarna för de regler som gäller men att barn utmanar dessa regler om 

pedagogen befinner sig på ett visst fysiskt avstånd (a.a). Pedagoger försöker vara 

med och stödja barnen, dock visar undersökningen att denna närvaro beror på 

barngruppens storlek samt verksamhetens organisatoriska förutsättningar. Det 

framkommer att pedagoger samverkar mellan avdelningarna för att kunna ha en så 

stor personaltäthet som möjligt under utevistelsen (a.a).  

Pedagoger i förskolan intar under utevistelsen en mer distanserad roll (Mårtensson 

2004). Vidare beskrivs hur pedagoger oftare befinner sig på vissa platser i utemiljön 

än andra, samtidigt som de sällan tar egna initiativ till att delta i barns lek. Pedagoger 

finner ofta särskilda platser som utmärker sig vara lämpade för dem att befinna sig 

på, då dessa platser ger en god överblick över de ställen de yngre barnen befinner sig 

på (Engdahl 2014). Detta skiljer sig dock från förskola till förskola, då pedagoger i 

en studie (a.a) beskriver att de kommit överens om att de ska vara utspridda på 

gården i olika zoner, just för att säkerställa att det alltid finns en pedagog till hands 

om barnen behöver det. Pedagogerna har även kommit överens om olika aktiviteter 

som ska uppmuntras i de olika zonerna så barnen får möjlighet att bli utmanade i sin 

lek och prova på nya aktiviteter. 

De äldre barnen söker sig till och finner i större utsträckning platser som är lite mer 

avskilda där de kan uppleva en viss frihetskänsla och där deras lek inte blir beroende 

av pedagogers närvaro (Mårtensson 2004). En plats för hemligheter och bus, 

beskrivs som en viktig del av en förskolegård. På den beskrivna gården befinner sig 

oftast de yngre barnen tillsammans med pedagoger på baksidan av förskolan, 

framsidan av förskolan blir då en arena för de äldre barnen att leka fritt på (a.a). 

Genom att förskolegården har en utformning som inbjuder barn till både stillsamma 

stunder och mer fartfyllda aktiviteter, kan barn själva få inflytande över vad de vill 

göra under utevistelsen (Engdahl 2014). 

2.1.2 Hur pedagoger använder utomhusmiljön i 
lärandesyfte 

Det lärande som beskrivs vara det som är mest fördelaktigt att främja i 

utomhusmiljön är det som involverar matematik, naturkunskap och miljölära 

(Szczepanski 2008). Pedagogerna kan över huvudtaget inte se någon skillnad på 

kvalitet beroende på om lärandet sker utomhus respektive inomhus (a.a).  

Annan tidigare forskning styrker fördelar med pedagogik i utemiljö genom att barn 

ofta är väldigt engagerade i att aktivera sig i utomhusmiljö (Blanchet-Cohen & Elliot 

2011). Detta engagemang, relaterat till den utveckling som sker, gör 

utomhusvistelsen till en betydelsefull del av verksamheten. Utomhusmiljön skapar 

meningsfulla och kreativa lärandetillfällen för barn, om pedagoger väljer att ta 

tillvara dem och använda dem (Szczepanski 2008). Genom att pedagoger är 



 

6 

 

medvetna och använder utomhusmiljön kan barn få en större upplevelse då de kan 

utforska både kroppsligt och med alla sina sinnen.  

Utomhusmiljön beskrivs även vara en plats där förstagångserfarenheter kan få prövas 

i den naturliga miljön (Szczepanski 2008). Denne fann att pedagoger ser en koppling 

mellan motoriska och kognitiva funktioner för barns lärande. Samtidigt som det även 

är bra för barnens hälsa att vistas utomhus. Åkerblom (2005) beskriver liknande att 

utemiljön samt de aktiviteter som sker där är betydelsefulla för barns förståelse för 

och utveckling av motoriska färdigheter  

Utemiljön fungerar även som en social arena för barn där lärande kan ske både 

formellt och informellt (Åkerblom 2005; Mårtensson 2004). Lärandet för barn i 

förskolan kan främjas genom att växla mellan vistelse inomhus och utomhus för att 

befästa kunskap i andra sammanhang (Åkerblom 2005). En växelverkan mellan 

pedagogik inomhus och utomhus kan ses som en pedagogisk tillgång (Szczepanski 

2008). Pedagogerna i samma undersökning ser en tydlig koppling mellan 

utomhuspedagogik och rörelse. Pedagogerna ser att en fördel med att utföra fysiska 

aktiviteter är att barn sedan har större möjlighet att koncentrera sig på mer kognitivt 

krävande aktiviteter (a.a).  

Pedagoger beskrivs kunna påverka hur barn ska kunna finna meningsskapande i de 

aktiviteter som sker på förskolegården (Mårtensson 2004). Det beskrivs att en 

engagerad pedagog är avgörande för kvaliteten på leken och gårdens roll som 

avslappnande miljö för barn. Det är av stor vikt att pedagoger tar till vara på de 

tillfällen som ges för att kunna vara delaktiga i barns utforskande för att kunna fånga 

barnen i stunden (a.a).  

2.1.3 Möjligheter pedagoger ser med att bedriva 
pedagogik utomhus 

Lekredskapens omgivning i utemiljön har betydelse för hur de används samt hur 

mycket (Mårtensson 2004). Hon belyser vikten av naturmaterial samt att en utemiljö 

bör vara så autentisk med en ”naturlig lekplats” som möjligt för att stimulera barn till 

lek och lärande. Barn får då möjlighet att själva skapa sina egna speciella 

lekområden utomhus (Blanchet-Cohen & Elliot 2011). Vid lekområdena utomhus 

kan barn interagera med olika material från flora och fauna för att göra leken mer lik 

vardagen. Lekverktyg så som klätterställningar och gungor används mer som utkik 

eller som ett ställe där barn kan reflektera över ting, medan naturliga lekställen, så 

som skogsdungen och öppna ytor mer lockar till lek (a.a).  

De platser på gården som visade sig vara viktigast för barnen i deras initiativtagande 

till lek är området kring gungorna, olika möjligheter till klättrande samt öppna ytor 

för springande, men även sådana ställen som skapar en lugnare atmosfär så som de 

små skogspartierna och andra omslutna ställen som exempelvis ett litet hus på gården 

(Engdahl 2014). Den plats som var mest central på förskolegårdarna var dock 

sandlådan och området kring den. Engdahls (2014) undersökning visar att detta är 

stället där flest pedagoger befinner sig, tillsammans med de yngre barnen. De äldre 

barnen drar sig således åt detta ställe när de söker närhet hos någon pedagog eller har 

lust att leka med de yngre barnen.  

”Det är sällan som några kvadratmeter mark kan vara till så mycket glädje för 

människor som på en förskolegård med dess mycket täta sociala miljö och där 

det pågår så mycket fysisk aktivitet” (Mårtensson 2004:132). 
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Det har inte så stor betydelse vilka förutsättningar förskolegårdarna har (Mårtensson 

2004). Det beskrivs istället vara pedagogers förhållningssätt och inställning till vad 

som finns på gården och i närmiljön som avgör hur barns synsätt präglas. Engdahl 

(2014) påvisar att många förskolegårdar inte inspirerar till lärandeaktiviteter. 

Förskolorna behöver göras om och utveckla utformningen av miljön och ha 

barngruppernas behov i åtanke (a.a). Hon ställer sig frågande till om det är 

pedagogers ansvar att utforma utemiljön samt om de kan göra det oberoende av den 

fysiska miljöns förutsättningar. Hon anser att en kvalitativ utomhusmiljö för barn är 

en rättighetsfråga. 

Utformningen och storleken på utomhusmiljön har stor betydelse för i hur stor grad 

den används (Szczepanski 2008). Om det finns stora springytor, utspridda träd och 

buskar så används utemiljön i högre grad.  

2.1.4 Begränsningar pedagoger ser med att bedriva 
pedagogik utomhus 

Pedagoger uttrycker en begränsning i val av ämnesområden som kan främjas i 

utomhuspedagogiken (Szczepanski 2008).  Det uttrycks även att de ämnen som kan 

främjas är naturorienterade ämnen samt matematik, dock ser pedagogerna en 

svårighet med att inkludera naturmaterial vid lärandesituationer. Pedagoger känner 

sig begränsade vid pedagogiska aktiviteter utomhus, men de gärna kopplar samman 

utomhusmiljön med olika temaarbeten (Åkerblom 2005).  

Väderförhållanden är en annan begränsning som upplevs och som beskrivs kan 

påverka verksamheten (Engdahl 2014). Vid tillfället då Engdahls studie genomfördes 

var förskolegården täckt av snö och is. Barns och pedagogers framkomlighet blev 

därför begränsad till ytor där det var skottat. Detta ledde till trängsel på de få ställen 

det gick att ta sig fram.  Även mörkret på förskolegården, främst på eftermiddagarna, 

upplevdes som en begränsning under vinterhalvåret eftersom barnen då fick en 

begränsad yta att röra sig på under denna tid då ytterbelysningen var knapphändig 

(a.a). Brist på lämplig klädsel är något Szczepanski (2008) tar upp som ett hinder för 

att bedriva pedagogisk verksamhet utomhus.  

Andra begränsningar som pedagoger anser kan finnas är att pedagogik utomhus ofta 

medför en viss risk för barns säkerhet (Blanchet-Cohen & Elliot 2011). Samtidigt får 

barn lärdomar om risktagande genom att fatta egna beslut i dessa situationer. 

2.2 Teoretiskt perspektiv 

I vår studie utgår vi ifrån ett sociokulturellt perspektiv som inspireras av Vygotskijs 

teorier om hur barn lär i sociala sammanhang (Säljö 2011). Kunskap beskrivs som 

något som skapas tillsammans med andra, barn - barn, barn - vuxen men även vuxen 

- barn (Hwang & Nilsson 2011).  

Säljö (2011) beskriver hur Vygotskij menade att människor använder sig av två olika 

redskap, språkliga och materiella, så kallade medierade verktyg när de försöker tolka 

sin omvärld samt agera i den. Säljö (2011) beskriver den språkliga medieringen som 

en symbol eller teckensystem som människan använder sig av för att tolka vad den 

andra vill säga. Materiella medieringar beskrivs som något fysiskt så som exempelvis 

en bok. Vidare beskrivs att även människans kulturella arv spelar roll hur denne 

tolkar sin omvärld. Vad som av en människa tolkas på ett sätt behöver inte tolkas 

likadant av en annan (a.a).  
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Den sociokulturella traditionen beskrivs genom att människan både tänker och utför 

fysiska handlingar (Säljö 2011). Dessa två faktorer anses vara beroende av varandra 

för att kunna fungera. Vidare beskrivs att praktik och teori är situationsberoende och 

inte alltid fungerar lika men att det i samtliga situationer måste finnas reflektion, 

kunskaper samt fysisk handling (a.a). Enligt det sociokulturella perspektivet så 

menas det att genom den kommunikation som förs med andra så skapas även en 

gemensam förståelse (a.a). Det är viktigt att förmedla att det inte enbart är det talade 

språket som menas med ordet kommunikation utan Vygotskij talade om ett ”flexibelt 

teckensystem - a sign system - med vars hjälp vi kan uttrycka oss, förstå världen och 

fördjupa vår förståelse” (Säljö 2011:188).  

Vidare talas det i det sociokulturella perspektivet om appropriering. Med detta menas 

hur människan utvecklas genom att bli bekant med både språkliga termer och 

vardagliga ting (Säljö 2011). Människan lär sig även de språkliga termernas 

betydelse samt hur de kan används i vardagen.  

Vygotskij myntade begreppet proximal utvecklingszon (Säljö 2011). Med begreppet 

menas att när människan väl har lär sig behärska en ny kunskap så är hen även redo 

att lära något nytt. Den proximala utvecklingszonen beskrivs som det tillfälle där den 

som är mer kompetent kan vägleda hur den andra kan använda sina 

medieringsverktyg för att tillskansa sig kunskap (a.a).  

Det är dock viktigt att den kunnige inte lotsar den kunskapssökande för mycket utan 

ställer relevanta frågor som ger den kunskapssökande en inblick i vad hen bör tänka 

(Säljö 2011). Det är viktigt att stödet som inledningsvis har varit stort, efterhand 

trappas av för att till slut helt försvinna då den kunskapssökande nu har förvärvat sig 

ny kunskap.  

”I pedagogens professionella kompetens måste därför ingå en känslighet för hur 

elevens utvecklingszon ser ut i relation till ett visst begrepp eller en viss 

färdighet, och därifrån måste man leda vidare på ett sådant sätt att eleven 

successivt får ett allt större ansvar för hur aktiviteten fortskrider” (Säljö 

2011:192).  

Barn bör utmanas utifrån sina tidigare kunskaper för att kunna utveckla sitt lärande 

(Hwang & Nilsson 2011). 

Det sociokulturella perspektivet utgår ifrån en mångfald av föreställningsvärldar. 

Man tar idag hänsyn till mångkulturalitet samt att samhället blir mer globaliserat 

(Säljö 2011). Kunskap ses därför som något som är beroende på kulturarv och blir 

därför individualiserat (Hwang & Nilsson 2011).  Vidare tar man även hänsyn till 

olika dimensioner så som skola och vardag och hur man sammanför baskunskaper 

mellan de olika dimensionerna (Säljö 2011; Hwang & Nilsson 2011).  

Således är kunskap genom det sociokulturella perspektivet något som man deltar 

aktivt i sökandet efter och inte något som överförs.  

”Interaktion och kommunikation blir nycklar till lärande och utveckling” (Säljö 

2011:193). 
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3 SYFTE 
Med denna studie vill vi uppmärksamma pedagogers syn på utomhuspedagogik. Vi 

vill tydliggöra vilka möjligheter och begränsningar som upplevs med 

utomhuspedagogik. Vi vill även belysa vad pedagogerna gör tillsammans med 

barnen under utevistelsen, samt hur de använder miljön för att främja lärandet hos 

barnen i sin verksamhet.  

3.1 Forskningsfrågor 

- Vilken syn har pedagogerna på utomhuspedagogik? 

- Hur använder pedagogerna utomhusmiljön i lärande syfte? 

- Vilka möjligheter ser pedagogerna med att bedriva pedagogik utomhus? 

- Vilka begränsningar ser pedagogerna med att bedriva pedagogik utomhus? 
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4 METOD 
Studien har bestått av två olika delstudier, enkäter samt semistrukturerade intervjuer. 

Det innebär att den som intervjuar använder sig utav ett förutbestämt ämne och 

förutbestämda frågor (Denscombe 2009). Slutligen beskrivs hur hänsyn tagits utifrån 

de forskningsetiska överväganden som vetenskapsrådet beskriver (Vetenskapsrådet 

1990). 

Genom att studien är utförd i två steg blev studien tillförlitlig eftersom det fanns 

möjlighet att ställa frågorna i flera steg och på olika sätt (Denscombe 2009). Under 

intervjun kunde intervjuaren även ställa frågorna i flera steg samt ställa följdfrågor 

som konfirmerar det som respondenten precis sagt, detta för att bekräfta att man 

tolkat svaret på rätt sätt (a.a).  

4.1 Delstudie Ett – Enkätstudie 

Här beskrivs urvalet samt genomförandet av enkätstudien. 

Delstudie Ett är en enkätstudie som gav en bild av hur pedagogerna är inställda till 

utomhuspedagogiken. 

4.1.1 Urval 
Studien är genomförd i tre olika arbetslag med sammanlagt sju pedagoger som 

arbetar på tre olika förskolor. Arbetslagen bestod av både förskollärare och 

barnskötare. Därför används termen pedagog i studien för att inte skilja på dessa 

yrkeskategorier, då det för studien inte har någon betydelse. 

Studien är genomförd på förskolor med olika grad av uppbyggda utemiljöer. Två av 

förskolorna har, som vi anser, utegårdar med stora möjligheter, med stora ytor och 

skogsparti, medan en förskola har en mer, som vi anser, begränsad utegård med liten 

yta och inget skogsparti.  

4.1.2 Genomförande 
Pedagogerna har blivit ombedda att besvara enkäten enskilt. Påståendena i enkäten 

(se bilaga 1) har diskuterats fram gemensamt utifrån forskningsfrågorna och syftet 

för arbetet. Till de inledande påståendena fanns tre svarsalternativ. Enkätstudien 

avslutades med fyra öppna frågor där respondenterna ombads ge ett lite mer utförligt 

svar. Lantz (2013) beskriver detta som en ”trattmodell” i upplägget av frågorna, där 

man börjar med enklare och mindre ”farliga” frågor för att sedan gå mer på djupet 

just för att minska bortfallet. Svaren från enkätstudien sammanställdes och gav 

inspiration till frågor inför Delstudie Två. Enkäterna levererades till förskolan istället 

för att sändas över internet i enlighet med Lantz (2013) samt Kihlström (2010) som 

beskriver att detta minimerar risken för bortfall då internetundersökningar kan tänkas 

ta längre tid från en redan tidspressad pedagog. Sammanlagt lämnades tio enkäter ut. 

Av dessa tio hämtades sju besvarade tillbaka. De sju enkäter som hämtades tillbaka 

har sedan sammanställts och jämförts för att hitta gemensamma och skiljande svar 

som behöver vidareutvecklas under Delstudie Två. Redan innan sammanställandet av 

Delstudie Ett fanns ett antal frågor som skulle ställas under intervjun, men genom 

svaren från enkäterna utvecklades dessa frågor samt att det tillkom ytterligare frågor. 

4.2 Delstudie Två – Intervjustudie 

Här beskrivs urvalet samt genomförandet för intervjustudien. 
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4.2.1 Urval 
Delstudie Två har genomförts på fem olika förskolor, en avdelning på varje. Vår 

tanke var att det skulle vara en pedagog från varje avdelning men på två avdelningar 

bad pedagogerna att de skulle få vara två som blev intervjuade samtidigt. Då vi ansåg 

att detta inte hade någon betydelse för studien, sågs inga problem med denna 

konstellation och intervjuerna genomfördes med sju pedagoger. För att få en större 

bredd i studien genomfördes den i två olika kommuner, tre förskolor i den ena och 

två i den andra. Urvalet består av pedagoger, någon var känd sedan tidigare medan 

någon enbart hade talats med i telefon vid samtycke till intervjun. Beslutet att 

använda pedagoger som är kända sedan tidigare grundade sig i den tillit samt goda 

relation som infunnit sig sedan tidigare, vilket kan vara viktiga delar för att det skulle 

bli en informativ intervju (Denscombe 2009).  

4.2.2 Genomförande 

Fem kvalitativa intervjuer har genomförts, där intervjuarens och respondentens fokus 

på utomhuspedagogik har varit gemensamt. Valet att utföra intervju gjordes då man 

vid en intervju kan tydliggöra eventuella oklarheter (Lantz 2013). Varje intervju har 

blivit inspelad och transkriberad. Frågorna (se bilaga 2) som ställts till respondenten i 

intervjun har diskuterats fram utifrån valt ämne samt utifrån de svar som 

framkommit genom Delstudie Ett. Frågorna är formulerade så öppna som möjligt så 

det skulle finnas möjlighet för respondenterna att svara så utförligt de vill.  

Intervjuerna genomfördes på pedagogernas respektive förskola. Vid alla intervjuer 

har tillåtelse getts av respondenten att utföra en ljudupptagning, detta efter att ha 

informerat om de forskningsetiska principerna (se kapitel: Forskningsetiska 

överväganden). Genom att göra en deskriptiv sammanställning av intervjusvaren har 

pedagogernas synpunkter framkommit. Deskriptiv sammanställning innebär att man 

efter intervjun hittar gemensamma nämnare i svaren (Kihlström 2011). Svaren har 

efter den deskriptiva sammanställningen kodats för att sedan kunna jämföras och 

analyseras i arbetet. 

Denscombe (2009) beskriver intervjun som en tillförlitlig metod för att samla data. 

Han menar att intervjun ger möjligheter till att skaffa djupgående data där det är 

relativt enkelt att kontrollera tillförlitligheten med kontrollfrågor samt respondentens 

möjlighet att utveckla sina svar. Respondentens möjlighet att själv styra hur utförliga 

svaren blir gör att intervjun är en flexibel undersökningsmetod (Denscombe 2009).  

Allt eftersom kan intervjun fortgår kan intervjuaren ställa följdfrågor som gör 

intervjun mer djupgående.  

Intervjuer gör det lättare för forskaren att få redovisningar för erfarenheter och för att 

få se saker ur respondentens perspektiv (Denscombe 2009).  

4.3 Forskningsetiska överväganden 

För forskning som rör människor finns ett antal forskningsetiska principer som enligt 

Vetenskapsrådet (1990) varje forskningsprojekt måste ta hänsyn till.  

De forskningsetiska principerna innefattar fyra huvudkrav. Informationskravet 

innebär att alla berörda av forskning ska få information om forskningsuppgiftens 

syfte. Genom att respondenterna gjorts medvetna om forskningens syfte och dess 

bakgrund har det tagits hänsyn till att detta krav följs. Samtyckeskravet innebär att 

alla deltagare i forskningen själva har rätt att bestämma över sitt deltagande. De 
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tillfrågade respondenterna har inte på något sätt blivit tvingade till att delta och vid 

intervjuerna fanns en noggrannhet med att förklara att intervjun kan avbrytas när 

helst respondenten vill. Det informerades även att om de väljer att avbryta så stryks 

även det material som redan samlats in.  Konfidentialitetskravet innebär att alla 

deltagare i forskningen bör få rätt till anonymitet. Detta krav har tagits hänsyn till 

genom att inte använda respondenternas namn eller andra uppgifter som gör att 

intervjun kan härledas till just den personen. Det sista kravet är nyttjandekravet som 

innebär att det insamlade materialet enbart får användas i forskningen syfte. Genom 

att empirin enbart används till att kunna genomföra denna studie så har det tagits 

hänsyn till detta krav. Det togs, i studien, hänsyn till individskyddskravet genom att 

det inte ställdes några frågor som kunde relateras till respondentens privatliv, 

därigenom har inte respondenten kränkts eller på något annat sätt skadats under 

studien. Studien inleddes med att tala om att deltagandet är frivilligt och att den 

information som kommer fram inte kommer att kunna härledas tillbaka till 

respondenterna, eller användas i något annat syfte än det tilltänkta. Därefter 

informerades de berörda arbetslagen om att det som undersöks är hur och vad de 

använder sin utemiljö till. Respondenterna blev informerade om att studien skulle ske 

genom en enkät respektive intervju. Vid varje enskilt tillfälle har respondenten 

tillfrågats om hen vill delta i enkäten samt intervjun för att inhämta samtycke ifrån 

hen (Vetenskapsrådet 1990). 

4.4 Metodkritik 

En nackdel med enkäter kan vara att de ofta anses vara tidskrävande och att man 

därför kan få ett stort bortfall (Lantz 2013). Enkätstudien fick ett bortfall på tre 

personer, vilket ansågs inte ha någon betydelse för utgången för studien då syftet för 

delstudien ändå ansågs uppfyllas.  

En enkät känns som mer attraktiv att besvara om den inte är så lång (Kihlström 

2010). Vidare kan enkäter även vara för enkelspåriga och man kan missa viktig 

information på grund av att respondenten inte har förstått frågan (Lantz 2013). Hon 

menar även att det kan finnas svårigheter i hur frågorna skrivs, för att kunna få ett så 

alltäckande svar som möjligt. Då det är åsiktsfrågor som ställts i enkäten kan de 

anses som känsliga (Denscombe 2009). 

En nackdel med att utföra intervjuer med ljudupptagning är det tidskrävande arbetet 

att både transkribera samt analysera svaren och sammanställa de olika intervjuerna 

(Denscombe 2009). 

Intervjufrågorna skickades ut till respondenten i förhand. Finns frågorna tillhands 

redan innan kan respondenten diskutera frågorna med kollegor och få tid att 

reflektera mer över sitt svar, vilket kan ses som en fördel. Detta kan även göra att 

respondenten trodde att det fanns ett förväntat krav på ett ”bra” svar, vilket kan ses 

som en nackdel (Denscombe 2009).  

En nackdel med att välja en känd person som respondent är att trygghetskänslan kan 

göra att intervjuaren känner sig alltför avslappnad vilket kan leda till att man inte blir 

tillräckligt lyhörd för den interaktion som sker under intervjun (Denscombe 2009). 

Situationen kan även upplevas som tillgjord då relationen inte vanligtvis innehåller 

denna sortens interaktion (Kihlström 2010). Det beskrivs även hur man som 

intervjuare måste bortse från alla sina förutfattade meningar om personen man 
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intervjuar samt den förförståelse man har kring arbetssättet respondenten använder 

(a.a). 

Att använda digitala verktyg som hjälpmedel vid dokumentation kan vara riskabelt 

då data lätt kan raderas eller på annat sätt gå förlorad (Denscombe 2009). Det är 

därför bra att ha en back-up t.ex. skriftlig dokumentation (fältanteckningar). Dock är 

det svårt vid en intervju, att samtidigt som man vill hålla fokus på den 

responderande, skriva ner det som sägs. Ljudupptagning kan ses som otillräcklig vid 

analys då de inte fångar gester och miljöns betydelse för intervjusvaren (a.a). 

Ljudupptagningen kan även göra respondenten obekväm och kan på så sätt påverka 

resultatet av svaren i intervjun. 
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5 RESULTAT/ANALYS 
I resultatdelen presenteras vilken syn de responderande pedagogerna har på 

utomhuspedagogik, hur de använder utevistelsen för att främja barnens lärande samt 

vilka möjligheter och begränsningar som pedagogerna ser med att bedriva pedagogik 

utomhus. 

5.1 Pedagogers syn på utomhuspedagogik  

Här presenteras pedagogernas upplevelser och tankar kring uttrycket 

utomhuspedagogik. Pedagogerna berättar även om hur de ser på inomhus- och 

utomhuspedagogik samt vilken inställning de har till materialet som används under 

utevistelsen.  

Pedagogerna vi har intervjuat under vår studie är positivt inställda till att bedriva stor 

del av verksamheten utomhus.  

”Jag ser bara möjligheter hela tiden”.  

Pedagogerna uttrycker att de vid första spontana tanke tänker på utomhuspedagogik i 

termerna av att man gör utflykter och exempelvis går till skogen. Men pedagogerna 

beskriver att de vid närmare eftertanke kan se hur utomhuspedagogiken även sker i 

utemiljön på gården. 

”Det kan ju vara på gården, alltså det vi har nära, bara utanför dörren”.  

5.1.1 Jämför inomhus- och utomhuspedagogik 

Gemensamt för samtliga respondenter är att de på något sätt beskriver hur de ser det 

som att all pedagogik kan utföras utomhus.  

”Utomhuspedagogik det är för mig ungefär samma sak som inomhuspedagogik 

fastän du plockar ut verksamheten utomhus”.   

Pedagogerna i vår studie gör ingen skillnad på arbetssättet de använder utomhus utan 

ser det som likvärdigt arbetssättet de använder inomhus, bara i en annorlunda miljö. 

En pedagog beskriver exempelvis tillvägagångssättet då de kopplar samman 

verksamheten med målen för förskolan utifrån läroplanen.  

”Samma som inomhus, man kopplar samman mål och syfte!” 

5.1.2 Material 
Samtliga pedagoger som deltagit i studien ser ett samband mellan utomhuspedagogik 

och att använda sig utav naturen som en tillgång.  

”Vi upptäcker naturen, forskar och undersöker. Vi har utematte, svenska, rimmar 

och så klart även fri lek”.  

Arbetet med att använda både fysiska och språkliga verktyg vid verksamhet utomhus 

kan kopplas samman med de medierande verktyg som Vygotskij beskrev att 

människan använder för att tolka sin omvärld (Säljö 2011). 

Flera av pedagogerna uttrycker att det material man kan leka med inomhus, kan man 

även leka med utomhus. De beskriver dock att det exempelvis under vintern inte 

lämpar sig att ta ut utklädningskläder eftersom de kan bli förstörda av vätan. 

”Nästan allt material kan tas med ut”.  
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Det handlar om vilken syn man som pedagog har på materialet och om hur tillåtande 

man är angående att barnen får komma med förslag på vad de kan ta ut. 

”Man ska inte vara rädd som pedagog att prova att ta ut. Lita på att barnen klarar 

gränssättning”.  

5.1.3 Vidareutbildning 
Pedagogerna beskriver att de genom vidareutbildning skulle kunnat få större kunskap 

om hur utomhusmiljön skulle kunna användas. Ett fåtal av respondenterna har fått 

utbildning inom utomhuspedagogik men flertalet anser sig vilja bli mer kunniga 

inom området.  

”Jag tror att vi tänker alldeles för fyrkantigt. Det handlar om förutsättningar och 

att man behöver tänka till lite extra”. 

5.2 Hur pedagogerna använder utomhusmiljön i 
lärandesyfte 

De lärande som främst beskrivs främjas under utevistelsen är barnens motoriska 

färdigheter, kunskaper om djur och natur samt barnens förmåga att bygga och 

konstruera. Men även den fria lekens betydelse beskrivs av en pedagog. En pedagog 

pekar tydligt på hur de arbetar med att främja barnens självständighet vid 

utevistelsen. Vistelsen utomhus beskrivs även inverka positivt på barnens förståelse 

för samband. 

5.2.1 Motoriska färdigheter 
Av naturliga skäl är miljön utomhus mer utmanande för barnens motorik. Genom att 

barnen både rör sig mer samt att de rör sig på ojämn mark utmanas de på ett mer 

naturligt sätt än om pedagogerna exempelvis skulle anordna en hinderbana i 

förskolans lekhall. För de allra yngsta barnen på förskolan kan den traditionella 

gården på förskolan och dess närmiljö vara nog utmaning för motoriken. Genom att 

pedagogerna tillvaratar barnens intresse när barnen vill gå ut samt själva tar initiativ 

till att utmana barnen kan pedagogerna främja barnens motorik. 

”Sen bara om man tänker att man går över ängen vi har här jämte”.  

Pedagogerna beskriver att de upplever barnen som mer motoriskt stabila när 

dessa vistas mycket utomhus. De blir starkare, får bättre kroppsuppfattning samt får 

bättre balans, just för att de utmanas mer motoriskt än vid vistelse inomhus där 

underlaget mestadels är jämnt. De aktiviteter som barnen gör under utevistelsen 

beskrivs vara att de cyklar, åker rutschkana, leker i sandlådan, springer och klättrar. 

Kopplat till dessa aktiviteter som utmanar barnens motorik uttrycker pedagogen; 

”Utvecklar motorik och koordinationsförmåga och kroppsuppfattning”.  

5.2.2 Naturkunskap 
Närheten till naturmaterial och konkretiseringen som kan ske i naturen upplevs vara 

till stor fördel för barnens lärande. Pedagogerna upplever att barnen får en större 

förståelse för de olika fenomen som finns ute om de får uppleva fenomenen i sin 

naturliga miljö, exempelvis djur och de olika årstiderna.  

”Uppleva regn, sol, värme, snö, djur. Det kan du ju inte få inne på det sättet, 

exempelvis regnet. Sticka ut handen och känna bara. Det är ju en enorm 

upplevelse. Hur känns regnet? Hur känns det när solen kommer fram? Man blir 

varm”.  
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De beskriver att barnen förstår bättre när de själva kan uppleva en händelse.  

”Det är ju också ett medvetandegörande, nu är det halt när det regnat”. 

Tar man med barnen till den naturliga miljön istället för att förklara ett fenomen 

inomhus så blir förklaringen mer konkret och barnen kan få se hur exempelvis djuret 

lever. Pedagogen stöttar här barnen i deras lärande genom att göra det enklare för 

dem att förstå och uppmärksamma allt levande runt omkring. Detta kan relateras till 

den teoretiska utgångpunkten för studien, att man lär i den proximala 

utvecklingszonen genom att en mer kunnig person lotsar en till kunskap (Säljö 

2011). 

”Genom att gå ut i naturen kan vi hitta det levande som finns där, myror, andra 

insekter, blommor. Mycket naturvetenskap eller naturkunskap. Vi planterar ju 

lite det här att allting är levande”.  

Naturvetenskapliga mål är de som beskrivs flest gånger under diskussionen om vad 

barnen lär sig genom utevistelsen. Detta gör pedagogen genom att citera läroplanen. 

”Respekt för allt levande och omsorg för sin närmiljö”. 

 ”Förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp”.  

”Kunnande om växter och djur”. 

Genom att barnen själva får möjlighet att uppleva, kan en respondent se vilken 

sinnlig upplevelse det blir för barnen. Barnen får vid utevistelse möjlighet att lära sig 

och uppleva med alla sina sinnen.  

”Det är sinnesträning – se, lukta, känna, höra”.  

”Vi […] arbetar ju väldigt mycket med våra sinnen, kopplat till läroplanen då 

ju”. 

Tanken och den fysiska handlingen anses vara beroende av varandra för att fungera 

(Säljö 2011). Genom att pedagogerna arbetar med att finna ett samband mellan det 

barnen utför fysiskt och en förklaring eller en tanke, är relaterat till det 

sociokulturella perspektivet att se på kunskap.  

5.2.3 Konstruktionslek 
Barnen beskrivs ägna mycket tid vid utevistelsen till att bygga och utforska med 

olika material. Här kopplar pedagogen även samman aktiviteten med läroplanen för 

förskolan.  

”Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika 

material och tekniker”.  

Material som både barn och pedagoger har samlat utomhus tas även med in för att 

skapa och konstruera med.  

5.2.4 Den fria leken 
Pedagogerna beskriver att utomhusmiljön är föränderlig, den går att förändra genom 

fantasin utifrån barnets behov. Genom detta får barnen möjlighet att utveckla sin 

kreativa förmåga för att förvandla miljön till det de vill att den ska representera.  

”Fantasin används väldigt mycket ute”.  

En respondent är tydlig med att lyfta fram den fria lekens betydelse vid utevistelsen.  

”Den fria leken har ju ett syfte den också”.  
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Den fria leken är något som pedagogerna inte kan planera i förväg vad den ska 

handla om. Pedagogerna får istället i efterhand analysera vad som hände i situationen 

och därifrån utläsa vilket lärande som främjades. 

5.2.5 Självständighet 
Genom att arbeta i mindre grupper, både planerat och spontant, kan pedagogerna få 

en större förståelse för vad barnen själva vill göra och uppmuntra dem till att ta egna 

initiativ. En respondent beskriver hur de aktivt arbetar med att få barnen mer 

självständiga genom att uppmuntra dem till att uttrycka vad det är de vill göra.  

”De är bra på att säga vad de vill och på att ta fram saker själva. De är väldigt 

företagsamma”. 

Flera pedagoger beskriver vikten av tillgänglighet av material för barnen att använda 

ute. Materialet som barnen kan använda bör finnas på ett sådant avstånd att 

aktiviteten kan ske spontant och utan att barnen ska behöva fråga om en vuxens lov 

att starta aktiviteten. Exempelvis så ska staffliet finnas tillgängligt så barnen själva 

ska kunna ta ut det, likaså målarfärgerna och papper så barnen själva kan ta initiativ 

till en sådan aktivitet. Pedagogerna beskriver hur detta bidrar till att barnen får 

delaktighet i verksamheten samt att de utvecklar sin egen förmåga att ta initiativ och 

ta ansvar för sina handlingar.  

”Vi uppmuntrar barnen mycket till att vara självständiga och klara saker med vår 

stöttning, klara saker själva, ta egna initiativ. De behöver inte be om tillåtelse. 

Det material som vi har framme är ju ett tillåtande material. Det är tillgängligt 

för barnen, de behöver inte gå till oss och fråga. Utan sakerna som är ute det är 

barnens saker. De får använda det, de ska ju inte vara beroende av oss vuxna på 

det sättet att de måste be om tillåtelse”. 

5.2.6 Att se samband 
En pedagog beskriver vikten av att barnen själva får prova och att det kan vara en 

lärdom i sig, för barnen, som man som pedagog kan ta vara på. Barnen får då 

möjlighet att öva på sin förmåga att se samband samt se till konsekvenserna av sitt 

handlande. 

”Vill barnen ha det ute så är ju det ett lärande i sig.  En del saker fungerar inte att 

ha ute och då lär de sig det”. 

Detta lärande är situationsbundet, det beror alltså på i vilken situation aktiviteten sker 

om det blir ett lärande eller inte (Säljö 2011). Situationsbundet lärande bygger på att 

man reflekterar och ser till de tidigare kunskaper man har för att knyta detta till den 

aktiviteten. Utifrån detta kan man se vad i situationen som hade konsekvens för 

utgången. 

5.3 Möjligheter pedagogerna ser med att bedriva 
pedagogik utomhus 

Här presenteras de möjligheter som pedagogerna ser med att bedriva 

utomhuspedagogik. De beskriver att de i utemiljön har bättre förutsättningar för att 

möta varje barn samt för att i större grad möjliggöra barnens delaktighet. Barnen har 

större utrymme att önska vad de vill göra, samtidigt som pedagogerna har större 

utrymme att erbjuda barnen. De beskriver även att konflikterna vid utevistelsen blir 

färre samt att de som pedagoger lär sig saker de inte fått möjlighet till annars.  
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5.3.1 Möta varje barn 
Utevistelsen beskrivs bidra till att pedagogerna kan få möjlighet att dela upp 

barngruppen i mindre grupper och på så sätt få kontakt med barnen på ett annat sätt. 

”Man kan möta och se varje enskilt barn lättare”. 

Pedagogerna beskriver att det är lättare att möta både barnens behov samt deras 

önskningar när en ensam pedagog har ansvar för en mindre grupp barn. 

Grupperingen eller tillfällena när grupperna delas in behöver inte vara 

förutbestämda, utan kan ske spontant vid exempelvis lek på gården, men det finns 

alltid en pedagog närvarande. Genom att man är en närvarande pedagog kan man 

även se hur språket utvecklas hos barnen både med stöttning av kamrater och av 

pedagoger.  

”Utvecklar sitt ord- och begreppsförråd, språket kommer ju in väldigt mycket 

hela tiden”. 

Genom att dela upp i mindre grupper kan pedagogen få en närmre kontakt med 

barnen och barnen med varandra. Lärande i sociala sammanhang är något Vygotskij 

förespråkade (Säljö 2011). Barnen och pedagogen får genom detta arbetssätt 

möjlighet att utvecklas och lära tillsammans (Hwang & Nilsson 2011). 

5.3.2 Barnens delaktighet 
Flera av respondenterna är noga med att poängtera barnens delaktighet i 

verksamheten utomhus. De beskriver hur de genom att vara en närvarande pedagog, 

kan fånga upp barnet i stunden. När barnet visar intresse för något kan pedagogen 

vara lyhörd för detta och gå in i situationen för att stötta barnet och utveckla lärandet. 

Pedagogerna lyssnar på barnen och utgår ifrån deras önskemål vid planering av 

verksamheten och av aktiviteter utomhus.  

”Det är barnens lärmiljö, inte vår. Därför måste vi lyssna på deras önskningar”. 

5.3.2.1 Barnens delaktighet i utformningen av miljön 
Barnen har på de flesta förskolor fått vara delaktiga i utformningen av 

utomhusmiljön. Pedagogerna beskriver hur de har frågat barnen vad de skulle vilja 

göra ute eller hur en viss plats ska se ut. Det är även viktigt att materialet ska finns 

tillgängligt för barnen för att de ska ha möjlighet att ta egna initiativ utan att be en 

vuxen om hjälp. Genom att vistas mycket i utemiljön menar pedagogerna att barnen 

får större möjligheter att själva välja vad de vill göra, då miljön utomhus är både mer 

tillåtande och har större yta.  

En pedagog beskriver hur de arbetar med utrymmen eller lekverktyg som inte 

används längre.  

”Ibland stagnerar ju leken, eller tar en annan väg. Då ska man inte vara rädd att 

förändra”.  

De låter då barnen få berätta och önska vad de skulle vilja ha istället eller vad som 

skulle kunna läggas till eller tas bort för att det skulle bli en mer inspirerande miljö 

för dem.  

5.3.2.2 Barnens delaktighet i planerandet av verksamheten 
Pedagogerna beskriver att verksamheten bör vara planerad till viss del, i den 

planeringen bör det dock även finnas utrymme för att barnens önskemål ska kunna 

framkomma. Barnen bör kunna påverka sin vardag. Det är en stor del av dagen som 
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pedagogerna inte planerar upp, de menar då att det är viktigt att låta barnen få 

bestämma över den oplanerade tiden.  

5.3.2.3 Barnens delaktighet i dokumentationen 
Vid diskussion om läroplanen för förskolan beskriver en pedagog hur de arbetar med 

pedagogisk dokumentation tillsammans med barnen. Pedagogerna analyserar och gör 

vad de kallar en veckodeklaration för att, för sin egen skull, utvärdera vad som gjorts 

under veckan och vilket lärande pedagogerna kan se att de har främjat. Barnen blir 

därmed delaktiga i den slutliga dokumentationen. 

”Sen gör vi pedagogiska dokumentationer tillsammans med barnen där de får 

vara med och reflektera”.  

5.3.3 Möjlighet till erbjudande 
En pedagog beskriver att det i arbetet med de allra yngsta barnen handlar om att 

erbjuda dem nya saker att upptäcka.  

”Här blir det mycket att vi får erbjuda barnen för att de ska veta vad de kan 

önska”.  

Detta uttalande framkommer under en diskussion kring leksaker som används ute 

respektive inne. Pedagogen menar att tanken kanske inte väckts hos barnen, att de 

kanske kan ta ut vissa saker inifrån eller att vissa aktiviteter kan ske även utomhus.  

Utomhusmiljön på förskolan beskrivs vara en miljö som är väldigt tillåtande för 

barnen. Barnen kan själva, till stor del, välja det de vill göra och miljön är 

föränderlig. Utomhusmiljön speglas därför vara en mer varierad miljö än den som 

finns inomhus på förskolan. Barnen har därför större möjlighet att önska vilka 

aktiviteter de vill utföra, samtidigt som pedagogerna har större möjlighet att erbjuda 

barnen aktiviteter.  

5.3.4 Färre konflikter 
Utomhusmiljön upplevs bidra till att färre konflikter uppstår i vardagen i förskolan. 

Dels har både barn och vuxna större utrymme att röra sig på, barnen går därför inte 

”på” varandra som de kan upplevas göra inomhus, de har mer svängrum. 

”Utomhus finns möjligheter att vara yvig och stor och springa och uppleva sin 

kropp på ett helt nytt sätt”.  

Även konflikter mellan barn och pedagog undviks i större grad eftersom 

pedagogerna inte behöver påminna barnen om att sänka sin röst eller att inte springa.  

”Det är ju många konflikter som finns inne som vi inte behöver ta ute och lägga 

energi på och det är väldigt skönt […]”.  

5.3.4.1 Pedagogernas lärande 
Några pedagoger har fått upp ögonen för vad de själva kan lära och är medvetna om 

hur de själva kan få ut något av utevistelsen och benämner gärna sig själv som 

medupptäckare eller medforskare.  

”Vi pedagoger är ju medupptäckare med barnen”.  

”Fantastiskt med mindre grupper så att man kan ge barnen mer tid och vara 

medforskande och ställa bra utvecklande frågor”.  
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En pedagog beskriver hur barnens frågor gör att man öppnar ögonen för sådant man 

glömt att man vet eller kanske aldrig tänkt på.  

”De ställer ju de här otroliga frågorna som har dött hos oss, som mig som vuxen. 

Jag reflekterar inte längre över vissa saker, så de väcker ju det i mig”. 

Pedagogen beskriver hur det idag är så lätt att ta reda på något som barnen undrar 

och man själva inte kan svaret på. Detta gör att man som pedagog lär genom barnens 

frågor.  

5.4 Begränsningar som pedagogerna ser med att 
bedriva pedagogik utomhus 

Under denna rubrik beskrivs vilka begränsningar förskollärare ser med att bedriva 

utomhuspedagogik. Begränsningarna som ses är svårigheterna med att förändra 

utemiljön, de stora ytorna, pedagogernas inställning samt bristande klädsel. 

5.4.1 Förändra utemiljön 
Det finns en frustration hos pedagogerna över att inte kunna ändra sin utemiljö på 

grund av de regler och lagar som finns. 

 ”Det är mycket just det här med kojbyggen och du får inte hänga en lian för det 

måste vara EU-sand” ”[…] eller bygga den i skogen eller smygställe”. 

Det tar lång tid och är en stor process så fort något ska ändras. Pedagogerna 

beskriver att det även är budgeten för förskolan som styr hur mycket de kan förändra. 

De beskriver att det är svårt att förändra utomhusmiljön på förskolan så att den 

passar alla barns enskilda behov. 

5.4.2 Stora ytor 
Vidare beskrivs att de stora ytorna som finns i utemiljön kan göra att barnen och 

pedagogerna blir mer högljudda. 

 ”Det är ju så stort, någon är där borta. Man hinner inte alltid fram och så vill 

man säga något på vägen”. 

De stora ytorna kan även upplevas som ett hinder för pedagogerna som bör kunna 

vara med överallt, särskilt i arbetet med de yngsta barnen. Då delas istället gården av 

i mindre ytor på grund av säkerhetsskäl.  

5.4.3 Pedagogernas inställning 

En begränsning som pedagogerna nämner är relaterad till vilken inställning alla 

pedagoger på avdelningen har till själva utomhusvistelsen. En pedagog säger  

”Om man inte är överens i personalgruppen. Om inte alla tycker om att vara 

ute”.  

En pedagog beskriver också att det finns kollegor som känner sig mer stressade vid 

vistelse utomhus eller som inte tycker man kan gå ut med barnen om det regnar.  

5.4.4 Bristande klädsel 
Vid vistelse utomhus är kläder en viktig del under den kyligare delen av året. En 

pedagog beskriver hur de arbetat bort detta problem med att alltid ha extrakläder för 

utlåning till de barn som inte har de kläder som behövs.  
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”Vi har undan byggt det problemet med att ha extrakläder, ser till att det finns 

vantar och skor för utlåning”. 

När det gäller barnens klädsel så beskrivs kontakten med föräldrarna som 

betydelsefull för att få dem att ta med de kläder som krävs för det väder som råder.  

En pedagog beskriver även personalens kläder som något som kan vara ett hinder. 

När man arbetar som förskollärare är det viktigt att man själv har kläder och skor 

efter väder för att kunna bedriva sin pedagogik utomhus.  

”Vi behöver ju också ha bra kläder och skor på oss”. 
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6 DISKUSSION 
Under denna rubrik diskuteras pedagogernas syn på utomhuspedagogik, hur de 

använder utomhusmiljön i lärandesyfte samt vilka möjligheter och begränsningar 

pedagogerna ser med att bedriva utomhuspedagogik, i relation till forskningsfrågorna 

för studien. Slutligen diskuteras arbetet i stort under rubriken slutsats samt vilken 

framtida forskning som kan utveckla studien ytterligare. 

6.1 Pedagogernas syn på utomhuspedagogik 

Tidigare forskning belyser vikten av att pedagoger är medvetna om sitt eget 

förhållningssätt och hur det påverkar barnens syn på utomhuspedagogiken 

(Mårtensson 2004). Detta synsätt gör att vi i vår profession ständigt behöver 

ifrågasätta vårt egna förhållningssätt för att inte fastna i gamla mönster och för att 

inte göra skillnad på verksamhetens kvalitet inomhus och utomhus. 

Pedagogerna i vår studie ser ett behov av vidareutbildning inom 

utomhuspedagogiken. De beskriver att de då skulle få en större möjlighet till att 

använda utomhusmiljön på ett effektivare sätt och därmed främja fler 

lärandetillfällen. I tidigare forskning framkommer det att de pedagoger som fått mer 

utbildning inom ämnet lättare kunde flytta ut pedagogiken (Szczepanski 2008). 

Genom vidareutbildning kan pedagoger även komma att se sig själva som 

medupptäckare tillsammans med barnen vid utevistelsen (Åkerblom 2005). Genom 

att vara en medupptäckare kan pedagoger lära tillsammans med barnen och 

därigenom utvecklas kunskapen i sociala sammanhang (Säljö 2011). 

6.2 Hur pedagogerna använder utomhusmiljön i 
lärandesyfte 

Pedagoger i vår studie samt pedagoger i tidigare forskning är överens om att det inte 

finns någon skillnad i det lärande som sker i utomhus- respektive inomhusmiljö. Det 

pedagogerna beskriver som mest centralt är att de arbetar med att möta alla barn och 

att tillsammans med barnen vara en medupptäckare. Genom detta arbetar 

pedagogerna utifrån den proximala utvecklingszonen för att främja barnens lärande 

(Hwang & Nilsson 2011).  

6.2.1 Närvarande pedagoger 
Vårt resultat tyder på att pedagogerna anser att det är viktigt att kunna tillgodose 

varje barns behov och kunna möta varje barn. Detta görs genom att barngruppen 

delas in i mindre grupper, för att en pedagog ska ha färre barn att fokusera på. 

Pedagogerna kan då se hur språket och samspelet utvecklas i den lilla gruppen. 

Genom att pedagogerna tar tillvara på de tillfällen som ges att vara en medveten och 

närvarande pedagog kan man stötta barnen i deras utforskande (Mårtensson 2004). I 

resultatet beskriver en pedagog hur den spontana gruppindelningen som sker på 

gården gör att pedagogerna delar upp sig för att vara närvarande i de olika grupperna. 

Engdahl (2014) beskriver att en förskola arbetade med olika zoner där pedagogerna 

var stationerade, detta för att kunna vara närvarande för alla barn. Våra egna 

erfarenheter från verksamheten är att pedagogerna vid utevistelse oftast står samlade 

i klunga och organiserar. Varken tidigare forskning eller vårt resultat tyder på att 

detta stämmer. Vi har efter vår studie förändrat vår syn på hur pedagogerna arbetar 
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vid utevistelsen och ser att pedagogerna oftast är uppdelade på olika platser för att 

kunna vara närvarande för barnen. 

Dessutom beskriver pedagogerna att det vid utevistelse är lätt att fånga barnen i deras 

intressen och bli medupptäckare tillsammans med barnen. Tidigare forskning 

beskriver att pedagogerna genom att istället för att vara ämnesexperter, istället kan 

bli medupptäckare och då få en förändrad syn på sin egen yrkesroll (Åkerblom 

2005). Några pedagoger i vår studie nämner även sin egen vinning med att lättare 

vara närvarande för barnen samt lära tillsammans med dem i deras jakt på kunskap. 

Men Åkerblom (2005) beskriver för att pedagogerna ska kunna lära tillsammans med 

barnen behöver de våga utmana sig själva. 

6.2.2 Ämnen som främjas av utomhuspedagogik 
Resultatet i vår studie tyder på att de ämnen inom förskolepedagogiken som oftast 

främjas vid utevistelsen är motoriska färdigheter, konstruktionslek samt 

naturkunskap. Tidigare forskning beskriver liknande att de ämnen som enklast 

fångas upp vid utevistelse är matematik, naturkunskap och miljölära (Szczepanski 

2008). Vårt resultat visar dock att pedagogerna menar att allt lärande kan tas med ut. 

Detta kan vi ta med oss i vår profession genom att reflektera över vår egen 

inställning och försöka se möjligheter istället för begränsningar med lärande som kan 

tas ut. 

6.2.3 Konkret lärande genom utomhuspedagogik 
Tidigare forskning tyder på att pedagogerna har svårigheter med att inkludera flora 

och fauna i verksamheten (Szczepanski 2008). Vår studie däremot tyder på att 

pedagogerna ser det som en tillgång att de har naturmaterial lättillgängligt för att 

arbeta med. Vistelsen ute och själva miljön beskrivs av pedagogerna kunna bidra till 

barnens lärande på ett annat sätt än vad inomhusmiljön gör. Vid vistelse ute kan 

lärandet och upplevelsen kopplas direkt till verkligheten och sambandet blir då mer 

konkret för barnen. Barnen kan möta djur, fenomen och upplevelser i deras rätta 

miljö. Tidigare forskning beskriver att barnen genom att kunna koppla samman 

motoriska och kognitiva händelser kan se ett samband (Szczepanski 2008). 

Dessutom är utomhusmiljön en plats där barnen kan få en förstagångserfarenhet av 

detta (a.a).  

Genom att själva få uppleva t.ex. olika väderlekar får barnen även möjligheten att 

lära sig om risktagande och vilka faktorer som påverkar miljön (Blanchet-Cohen & 

Elliot 2011). En pedagog i vår studie benämner detta som medvetandegörande för 

barnen, att de själva får uppleva att det blir halt på vissa underlag när det regnar. 

Genom att använda utomhusmiljön i sin verksamhet menar pedagogerna att de kan 

göra själva upplevelsen och utforskandet för barnen mer konkret. Tidigare forskning 

beskriver att pedagogerna genom att vara medvetna kan främja de lärandetillfällen 

som ges (Szczepanski 2008). Pedagogerna beskriver även hur de ser att barnen lär 

med alla sina sinnen vid vistelse i utemiljön. Arbetet med att göra upplevelsen mer 

konkret beskrivs handla om att ta med alla sinnen vid utforskandet (Szczepanski 

2008). 

6.2.4 Motoriska färdigheter 
Pedagogerna beskriver att utomhusvistelse främjar barnens motoriska färdigheter. 

Även tidigare forskning ser en tydlig koppling mellan barnens motoriska färdigheter 

och vistelsen utomhus, samt barnens förståelse för dessa färdigheter (Åkerblom 
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2005; Szczepanski 2008). Pedagogerna beskriver hur den kuperade marken utomhus 

utmanar både yngre och äldre barn och på så sätt främjar deras motorik. De beskriver 

hur miljön i sig utmanar barnen och pedagogerna behöver inte skapa några särskilda 

hinder för att finna utmaningen. Genom att ta tillvara på förskolegården och dess 

närmiljö kan man som pedagog inspirera barnen till att utmana sig själva i leken.  

6.2.5 Barns självständighet 
Pedagogerna i vår studie beskriver hur de låter barnen själva styra över sin lek samt 

att material ska finns tillgängligt så att barnen kan ta egna initiativ till att starta och 

utföra aktiviteter. Engdahl (2014) och Blanchet-Cohen och Elliott (2011) belyser att 

de äldre barnen får möjlighet att på egen hand utforska utomhusmiljön och själva 

styra över vad de vill ägna sig åt. Vidare belyses att detta främjar barnens kreativa 

tänkande, medan pedagogerna i vår studie menar att detta arbetssätt skapar en 

självständighet hos barnen.  

Utifrån egna erfarenheter har vi sett att pedagoger oftast är närvarande bland de allra 

yngsta barnen på förskolegården. Tidigare forskning styrker dessa tankar (Engdahl 

2014), däremot uttrycks detta inte av pedagogerna i vårt resultat. De beskriver hur de 

försöker finnas till hands för alla barn, oavsett ålder. Detta synsätt är något vi tar med 

oss till vår roll som förskollärare. 

6.3 Möjligheter pedagogerna ser med att bedriva 
pedagogik utomhus 

6.3.1 Material och lekredskap 
Vårt resultat tyder på att pedagogerna ser en tillgång med att använda naturmaterial 

vid vistelse utomhus. Även Mårtensson (2004) beskriver att lekredskapen utomhus 

bör bestå av naturmaterial samt att miljön på förskolans gård bör vara maximalt lik 

en ”naturlig lekplats” för barnen. Pedagogerna i vår studie menar dock att det mesta 

material kan tas med ut. Man behöver inte enbart använda sig av naturmaterial i 

utomhusverksamheten. Pedagogerna menar istället att det kan bli ett lärande genom 

att barnen får prova att ta ut material som vanligtvis används inomhus för att se vad 

som händer. 

6.3.2 Förskolegårdens stora ytor 
Pedagogerna i vår studie ser det som en stor tillgång att förskolegården har en stor 

yta. Barnen får där möjlighet att röra sig mer obehindrat och använda sin kropp på ett 

annat sätt än inomhus. Tidigare forskning stärker detta då stora springytor samt 

utspridda träd och buskar bidrar till att utemiljön används i högre grad (Szczepanski 

2008). Finns inte dessa ytor, utan mest tillrättalagd miljö, är det desto viktigare att 

pedagogerna anstränger sig för att hitta meningsfulla aktiviteter för barnen vid 

utevistelsen (Mårtensson 2004). Efter detta arbete kan vi se att det inte är 

förskolegårdens utformning som avgör huruvida man bör bedriva sin verksamhet ute 

eller inte. Man kan, genom att använda sin närmiljö, göra utomhusvistelsen 

meningsfull för barnen. 

6.3.3 Utomhusmiljö som utmanar till lek och utforskande 
Tidigare forskning beskriver att förskolegården behöver vara en miljö som inger 

trygghet, samtidigt som den utmanar till utforskande och lek (Mårtensson 2004; 

Engdahl 2014). Pedagogerna i vår studie beskriver att miljön utomhus är föränderlig 
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och tillåtande. Barnen får därför själva större möjlighet att styra över vad de vill 

göra. De flesta redskapen ute beskrivs heller inte vara så statiska utan kan förändras 

utifrån vilka behov barnen har för stunden. Miljön samt redskapen i utomhusmiljön 

utmanar därför barnen eftersom de behöver använda sin kreativitet, samtidigt som 

både miljön och redskapen är anpassade efter ändamålet för att inge trygghet. 

6.3.4 Barns inflytande 
I vår studie framkommer det att barnen har stort inflytande i uppbyggnaden av 

verksamheten utomhus, både hur den bedrivs och hur miljön ser ut. Barnen får önska 

och komma med förslag, samtidigt som pedagogerna tillvaratar barnens intressen. 

Barnen kan på detta sätt själva styra mycket över sin dag och hur den ska se ut, 

samtidigt som pedagogen har ett didaktiskt syfte med de olika aktiviteterna. I tidigare 

forskning (Engdahl 2014) framkommer det att det framför allt är de äldre barnen som 

i pedagogiskt syfte får möjlighet att själva styra sin lek vilket även ger dem ett visst 

inflytande över dagens upplägg. Vidare beskriver Engdahl (2014) att barn genom 

förskolegårdens uppbyggnad inbjuds till ett större utbud i sitt val av aktiviteter och 

genom detta får inflytande. Som pedagog kan man, vid utevistelsen, ta vara på barns 

intressen och låta dem styra verksamheten. Detta bygger på att man som pedagog 

kan släppa lite på sin egen planering och låta barnen få inflytande över 

verksamheten. 

6.4 Begränsningar pedagogerna ser med att bedriva 
pedagogik utomhus 

I undersökningen framkommer det att pedagogerna upplever vissa begränsningar. De 

nämner att det finns pedagoger som inte trivs ute. Även tidigare forskning beskriver 

vikten av att pedagoger har en positiv inställning till att vara ute för att kunna 

inspirera barnen till lek och lärande (Blanchet-Cohen & Elliot 2011). Vidare nämner 

de även kläder efter väder för både barnen och personalen som en svårighet, vilket 

även nämns som ett problem i tidigare forskning där väderförhållandena och 

olämplig klädsel för utomhusvistelse beskrivs som ett problem (Szczepanski 2008).  

Problemet med riktig klädsel för barn, upplever vi, finns i de flesta verksamheter 

som vi har erfarenhet av. Om man som pedagog är medveten om att problemet finns 

kan diskussionen tas upp med både vårdnadshavare och ledning för att kunna 

motverka problemet.  

6.4.1 Förskolegårdens stora ytor 
Förskolegårdens stora ytor har tidigare beskrivits som en möjlighet, men kan även 

ses som en begränsning. Pedagogerna i vårt resultat upplever en säkerhetsrisk med 

att vistas på gården om det fattas personal så stora ytor blir oövervakade. Tidigare 

forskning beskriver att vistelse utomhus medför en viss säkerhetsrisk (Blanchet-

Cohen & Elliot 2011). Pedagogerna i vår studie löser detta problem genom att dela 

av gården i mindre ytor. 

6.5 Slutsats 

Flera pedagoger i vår studie har uttalat att de skulle vilja ha mer utbildning inom 

ämnet utomhuspedagogik. Vi kan se att detta tyder på en vilja att utveckla 

utomhuspedagogiken genom ytterligare tillförd kunskap. Pedagogerna beskriver att 

de anser att alla pedagoger bör få denna möjlighet för att förändra synen på 
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utomhuspedagogiken för hela arbetslag och förskolor. I likhet med pedagogerna kan 

vi uppleva att behovet finns att utbilda personal i förskolan inom mer 

utomhuspedagogik, för att främja lärandet som kan ske där. Detta speglas även av att 

pedagogerna uttrycker att det är deras förhållningssätt som påverkar 

utomhuspedagogiken och gör den till en attraktiv lärandesituation.  

Pedagogerna beskriver att trots att förskolan inte har en attraktiv gård med stora ytor 

och bra lekredskap, så kan det bedrivas en väl fungerande utomhuspedagogik. Man 

kan använda sig av närmiljön utanför förskolegården för att komplettera 

förskolegården till att stimulera till lärande. Genom att även lyssna på barnen och 

låta dem få utrymme att önska och komma med förslag kan pedagogen få tips och 

idéer om aktiviteter som fångar barnen och utvecklar dem. Genom att ta till oss det 

pedagogerna i studien beskriver, kan vi lära av dem och föra med oss detta tänk till 

vår professionella roll. 

6.6 Framtida forskning 

För att ge studien mer bredd samt för att få större inblick i hur verksamheterna 

faktiskt ser ut kunde man genomföra en studie med fler intervjuer samt med 

observationer av verksamheten. Genom att man då har fler moment i studien kan 

man få ett tydligare perspektiv på vad olika faktorer har för betydelse för 

verksamheten. Fler röster vid studien ger även en bredare bild av 

utomhuspedagogiken, då vi kan se att de vi intervjuade under studien överlag var 

positiva till att bedriva utomhuspedagogik.  

Eftersom vi i studien använt oss av en förskola med uttalad utomhusprofil skulle man 

kunna ha jämfört den förskolans pedagogik med hur en traditionell förskolas 

utomhuspedagogik ser ut. Det hade då krävts fler förskolor med uttalad 

utomhusprofilering för att kunna genomföra en sådan studie. Man hade då fått syn på 

vilka skillnader och likheter som finns mellan de olika förskolorna och vilken 

betydelse det har för verksamheten. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Enkätstudie om utomhusmiljön

 

 

Påstående 
Följande påståenden besvaras med hjälp 

av svarsalternativen   

 

Jag är nöjd med utomhusmiljön på min 

förskola och tycker den fyller sitt syfte.  

 

Lärande sker lika mycket under 

utevistelsen som inomhus. 

 

Det finns begränsningar med att bedriva 

pedagogiken utomhus. 

 

Aktiviteterna utomhus kan kopplas 

samman med styrdokumenten för 

förskolan. 

 

Det är bara de planerade aktiviteterna som 

sker utomhus som kan kopplas samman 

med styrdokumenten. 

 

Alla barn främjas i sin utveckling genom 

utevistelse. 

 

Det går att anpassa utemiljön efter alla 

barns enskilda behov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instämmer helt  Instämmer delvis Instämmer  inte alls 
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Följande frågor vill vi gärna att ni 

besvarar lite mer utförligt 

 

 

Vilka är de vanligaste aktiviteterna som 

du planerar under utevistelsen? 

 

 

 

 

 

 

 

Vilka är de vanligaste aktiviteterna som 

barnen själva tar initiativ till att delta i 

under utevistelsen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om du svarat ”instämmer helt” eller 

”instämmer delvis” på om det finns några 

begränsningar med utomhuspedagogik, 

kan du förklara? 

 

 

 

 

 

 

Har du några andra synpunkter om 

utomhusmiljön och utomhuspedagogiken 

som inte framkommit i denna enkät som 

du skulle vilja framföra till oss? 
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Vi tackar så mycket för din 

medverkan!   

Jennie & Emily

Bilaga 2 

 

Intervjufrågor 

 Berätta vad ordet utomhuspedagogik innebär för dig. 

 

 Beskriv vad ni gör under utevistelsen tillsammans med barnen. 

 

 Vilka olika ”rum” använder ni er utav i utomhusmiljön på er förskola?  

Rum innebär för oss olika platser som du som pedagog använder eller som 

barnen själva använder i utomhusmiljön. 

 

 Berätta vilka möjligheter du ser med att bedriva utomhuspedagogik. 

 

 Kan du beskriva vilka lärande du kan se främjas genom utevistelse? 

 

 Hur kopplar du samman barnens lärande utomhus med styrdokumenten för 

förskolan? 

 

 Vad får du som pedagog ut av utevistelsen? 

 

 Vilka begränsningar kan du se med att bedriva pedagogik utomhus? 

 

 Hur skulle du vilja förändra utemiljön på din förskola? 

Vilka riktlinjer har ni att följa som är kopplade till internationella regler om 

hur utemiljön får se ut? (Med tanke på exempelvis skaderisk) 

 

 Hur arbetar ni med att möta barnens önskemål och låta dem inspirera er till 

aktiviteter utomhus?  

 

 Hur arbetar ni med typiska ”inomhusmaterial” utomhus? 

 

 Har du någon vidareutbildning inom utomhuspedagogik eller skulle du vilja 

bli erbjuden en sådan möjlighet? 

 


