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SAMMANFATTNING 
Vårt syfte med studien är dels att belysa hur förskollärare kan arbeta med 
utomhuspedagogik och att undersöka vilka fördelar och nackdelar förskollärare ser på 
utomhuspedagogik. I studien valde vi att utföra en kvalitativ studie där vi intervjuade sex 
förskollärare.  

Studien visar att den pedagogik som sker inomhus kan bedrivas utomhus. Resultatet 
visade att förskollärarna utgick ifrån läroplanen för förskolan Lpfö98 även utomhus. 
Förskollärarna betonade att Läroplanen för förskolan Lpfö98 med fördel kan beröra 
planerade aktiviteter och spontana händelser i utemiljön. Vi fann att motorik var något 
samtliga förskollärare ansåg främjar barns utveckling genom att vistas ute. I vår studie 
visade det sig att utevistelsen påverkade barnens hälsa positivt. Resultatet visade att den 
friska luften bidrog till minskade sjukdomsfall både hos barn och förskollärare. I 
resultatet uttryckte förskollärarna att utomhuspedagogik stärkte barnens sinnen. Detta 
skedde genom att barnen fick möjlighet att lukta, känna och smaka när de befann sig i 
utemiljön. Naturligt material togs tillvara på genom att ta in material och använda det i 
olika temaarbete berättade förskollärarna. Barnen använde naturligt material för att 
skapa exempelvis fantasilekar. Dessa faktorer såg vi som en fördel med 
utomhuspedagogik.   

Brist på lämpliga kläder kunde vara ett hinder för att bedriva utomhuspedagogik. Under 
vintertid var kylan ett annat hinder för att arbeta med utomhuspedagogik en längre tid 
under dagen eftersom barnen påverkades av den negativt. Förskollärares inställning till 
sämre väder kunde också sätta stopp för utomhuspedagogiken. 
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Engelsk titel: How is outdoor education conducted in preeschool? 
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1 INTRODUKTION 
 
 

Pedagogisk verksamhet utomhus är inte förankrat till ett specifikt ämne eller 
kunskapsområde. Istället handlar det om att se naturen och omvärlden som ett 
pedagogiskt hjälpmedel där bara tankarna är en gränssättare.  Utomhuspedagogik 
hjälper barnen att utveckla känslor för naturen (Friluftsfrämjandet, 2002). Vidare 
menar Brügge och Szczepanski (2011) att allt lärande som sker inomhus kan 
förflyttas utomhus, där teori och praktik kan kombineras i vägen mot ny kunskap. I 
utemiljön, betonar författarna, att barnen får möjlighet att använda alla sina sinnen 
och inlärningen blir varierad eftersom landskapet och strukturen.  

I läroplanen för förskolan Lpfö98 står det att förskolan ska sträva efter att barn 
utvecklar en förståelse för sin omvärld, att förskolan ska erbjuda barnen utrymme för 
lärande utomhus såväl som inomhus, utomhusvistelsen ska leda till planerad och 
oplanerad lek i naturen samt att de lär sig använda hela sin förmåga i olika miljöer 
(Skolverket, 2010). 
Eftersom läroplanen för förskolan Lpfö98 lägger stor vikt vid att utomhuspedagogik 
i förskolan ska bedrivas vill vi undersöka hur verkligheten ser ut och hur förskolor 
arbetar med utomhuspedagogik. Våra tidigare erfarenheter är att de pedagogiska 
aktiviteterna utomhus ofta väljs bort och att de planerade inomhusaktiviteterna 
kommer i första hand. Denna observation har väckt ett intresse hos oss att undersöka 
hur förskolor arbetar med utomhuspedagogik i praktiken och deras åsikter kring 
ämnet. Deras åsikter kring ämnet hoppas vi ska ge svar på vilka fördelar och 
nackdelar det enligt förskollärarna kan finnas inom utomhuspedagogiken för barns 
lärande.  
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2 SYFTE 
Syftet med studien är att belysa hur förskollärare kan arbeta med utomhuspedagogik. 
Ytterligare två aspekter vi vill undersöka är vilka fördelar och nackdelar 
förskollärare ser med utomhuspedagogik. 

2.1 Frågeställningar 
 

• Hur arbetar de intervjuade förskollärarna med utomhuspedagogik i 
praktiken? 

• Vilka fördelar ser de intervjuade förskollärarna med utomhuspedagogik? 

• Vilka nackdelar ser de intervjuade förskollärarna med 
utomhuspedagogik? 
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3 BAKGRUND 
I detta avsnitt presenteras utomhuspedagogik som begrepp samt den tidigare 
forskning vi funnit relevant för vår studie. 

3.1 Utomhuspedagogik som begrepp 
Dahlgren och Szczepanski (2004) menar att utomhuspedagogik borde ses som ett 
komplement till dagens förskolas klassiska pedagogik där den mesta undervisningen 
sker inomhus. Författarna hävdar att utomhus kan alla olika kunskapsområden 
praktiseras. Utomhuspedagogik leder till att tanke, handling och känsla för 
kunskapsämnen bildar en helhet. Genom utomhusvistelse ökar barnen sin förståelse 
och lärande om omvärlden (Dahlgren & Szczepanski, 2004). 
För att denna kunskap ska uppstå, menar Szczepanski (2007), att det krävs ett 
fungerande samspel mellan tre faktorer i arbetet med utomhuspedagogik. Dessa är: 
själva aktiviteten, miljön för undervisningen och känslan inför det sociala samspelet i 
gruppen. Med andra ord krävs det att barnen ska känna sig trygga både fysiskt och 
psykiskt under utomhusvistelsen för att ett lärande ska uppstå (Szczepanski, 2007). 
Brodin (2011) menar att lärande och lek utomhus är av stor vikt eftersom det skapas 
en motivation hos barnen till att testa sina kunskaper och idéer samt att de antar 
utmaningar istället för att avstå ifrån dem (Brodin, 2011).  
Szczepanski (2007) hävdar att en betydande del inom utomhuspedagogiken är teori 
och praktik som förenas. Vidare menar författaren att denna kombination leder till 
nya erfarenheter som i sin tur leder till att barnen kan sätta ord på sin kunskap som 
inte bara lärs genom kommunikation utan även av sinnliga och kroppsliga 
upplevelser. Dessutom bidrar utomhusvistelsen till att den “tysta” kunskapen får en 
chans att visas. Den “tysta” kunskapen innebär kunskap som inte är formulerad, 
exempelvis sinnets tolkning av en doft (Szczepanski, 2007).  

På senare tid har intresset för utomhuspedagogik ökat, hävdar Dahlgren och 
Szczepanski (2004). Detta tror författarna beror på att tekniken tar över allt mer 
vilket i sin tur leder till att många vill gå tillbaka till att lära mer praktiskt som förr i 
tiden (Dahlgren & Szczepanski, 2004). Intresset kring att flytta ut pedagogiken och 
att barn lär sig utomhus har ökat inom förskolan. Detta har i sin tur lett till att även 
intresset för utomhusdidaktik ökat. Utomhusdidaktik är läran om 
kunskapsförmedling utomhus. Att ha de tre didaktiska grundfrågorna: vad, hur och 
varför i tankarna i planerandet av en aktivitet är en fördel om man vill uppnå god 
utomhuspedagogik (Szczepanski, 2007).  

3.2 Tidigare forskning 

3.2.1 Fördelar med utomhuspedagogik 
Brodin (2011) hävdar att naturen har stor påverkan på barns välmående. Att vistas 
utomhus bidrar till att barn vågar utmana sig själva och testa sina färdigheter (a.a.). 
Utomhuspedagogik utvecklar barn till att samarbeta och skapar positiva känslor 
gentemot naturen (Wilhelmsson, 2012).  
I Mårtenssons (2009) studie framkommer det att barn som vistas ute större delen av 
dagen minskar sina sjukdomsfall. Författaren förklarar att förskollärarnas 
förhållningssätt utomhus har inflytande på barnens tankar och handlande när de är 
ute. Utevistelsen ger barn eget utrymme och det har ett stort värde hos barn, eftersom 



6 

 

innemiljön inte ger samma möjligheter. Utformningen av utemiljön påverkar barns 
sociala förmåga. Det blir lättare för barnen att finna lugn, genom en utemiljö som är 
anpassad utifrån deras förmåga. Utomhusvistelsen skapar möjligheter för barn att 
utforska omvärlden utifrån deras förutsättningar och detta har betydelse för barns 
utveckling menar författaren.  

Att flytta ut lärandet leder, hävdar Szczepanski (2008), till att det inte finns några 
rumsliga gränser utan lärandet blir mer varierat och kroppsrelaterat. Dessutom får 
barnen möjlighet att utomhus undersöka naturen och lära med alla sina sinnen. 
Hälsan och barnens välbefinnande ökar då de får frisk luft samtidigt som de ges 
möjlighet att röra på sig mer (a.a.). Även Sandberg (2009) belyser i sin studie att 
lärande utomhus leder till att barnens hälsa stärks samt att deras intresse för fysiska 
aktiviteter ökar. Fysiska aktiviteter, exempelsvis någon form utav idrott utvecklar 
barnens sociala samspel och är bra för dem i deras framtida liv (Sandberg, 2009). 

Lärande utomhus leder till att barnen hamnar i fler situationer där samarbete och god 
kommunikation krävs för att kunna lösa problem och utveckla sitt lärande, menar 
Mårtensson (2004). Vidare hävdar författaren att utomhuspedagogik därmed stärker 
barnens förmåga att prata, formulera sig, samarbeta med andra, kompromissa samt 
att barn hittar kontakter med nya barn. För barn med funktionsnedsättning betonar 
Brodin (2011) att leken utomhus kan vara ett verktyg för att utveckla barnens 
kunskap och sociala förmåga (a.a.). Genom att vistas i skogen blir barn fysiskt 
engagerad, då skogen bidrar till många olika ljud och intryck från omgivningen, 
såsom himlen och växter. Detta gör att barn använder sin fantasi och skogsmiljön 
bidrar till olika lekmiljöer. Barn kan därför närma sig och vågar utforska miljön. I 
den fysiska miljön ses barnet som kompetent. Barnet använder den fysiska miljön 
som ett stöd i sitt deltagande i utemiljön (Mårtensson, 2004). 

Barn som tillsammans arbetar och utbyter erfarenheter med varandra får en 
bekräftelse på sin egen kunskap samtidigt som de får ta del av andras erfarenheter 
och kunskaper. Ett arbetssätt likt detta har visat sig vara fördelaktigt för barn med 
inlärningssvårigheter eftersom de utomhus får en känslomässig bekräftelse på sin 
kunskap av de andra barnen vilket stärker dem (Wilhelmsson, 2012). Ett mer 
praktiskt lärande påverkar även barns koncentrationsförmåga positivt (Mårtensson, 
2009). 

3.2.2 Nackdelar med utomhuspedagogik 
Utomhuspedagogik kan för barn med funktionshinder vara en nackdel om de är 
rörelsehindrade. I naturen kan det vara svårt att ta sig fram genom den ojämna 
terrängen i exempelvis en rullstol. Detta kan bidra till att dessa barns samspel med 
andra barn blir lidande (Brodin, 2011).  Det framkommer även i Fägerstams (2012) 
studie att de nackdelar som förekommer i utomhuspedagogiken är tidsbrist samt brist 
på resurser till barngruppen. Säkerhetsfrågor kan även vara en nackdel för 
utomhusvistelsen (Fägerstam, 2012). Moser och Martinsen (2010) för en diskussion 
kring utemiljön och gömställen som utemiljön erbjuder. Gömställen kan betraktas 
som farliga, eftersom förskollärare har svårt att se barnen när de gömmer sig. I Kos 
och Jermans (2013) studie visar det sig att föräldrar är oroliga för säkerhetsrisker i 
utemiljön. Trots säkerhetsriskerna ser gärna föräldrarna att barnen vistas i utemiljön 
eftersom barnens utveckling främjas.   
Ett dilemma som Szczepanski (2008) lyfter är intresset hos barnen. Intresset hos 
barnen kan variera, vilket kan bero på deras förutsättningar eller dåliga 
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väderförhållanden och lärandematerial som inte är anpassat för utomhusvistelse. 
Detta, menar författaren, är orsaken till att förskollärare undviker utomhuspedagogik. 
Något som framkommer i Maynard och Waters (2007) studie är att vädret kan vara 
ett hinder eftersom föräldrarna i studien anser att barn är ute för mycket när det 
regnar, vilket påverkar deras kläder och barnen blir blöta. En annan anledning till det 
är att gårdarna inte är anpassade för utomhuspedagogik (Maynard & Waters, 2007). 
Andra hinder som kan uppkomma är att förskolläraren helt enkelt inte vet hur de ska 
förhålla sig didaktiskt utomhus. Utöver detta finns det andra hinder: brist på kläder, 
bekvämlighetsnivån hos förskollärare och barn samt att förskollärare anser sig 
förlora kontrollen över barnen lättare utomhus än inomhus (Szczepanski, 2008).  
Även Wilhelmsson (2012) belyser i sin studie, barnens brist på lämpliga kläder vid 
sämre väder som ett hinder för utomhuspedagogik.  

3.2.3 Förskollärarens roll 
Engdahl (2014) menar att det är av stor vikt att förskollärare finns nära till hands för 
barnen i utemiljön så att de kan stödja och följa upp händelser där lärande kan 
uppstå. Ett dilemma som författaren belyser är hur pass delaktig en förskollärare ska 
vara i barns lekar utomhus. Barn är i behov av att på egen hand styra och utveckla 
egna lekar. Detta samtidigt som vissa barn behöver hjälp med att finna sin roll i lek 
med andra barn för att kunna bli delaktiga (Engdahl, 2014). Det är därför av stor vikt 
att förskollärare har en övervakande rollen på gården (Maynard & Waters, 2007).  

Vuxenvärldens uppfattningar och intresse av naturen kan ha inflytande på barnen. 
För att barnen ska kunna skapa en känsla och en grundförståelse för naturen behöver 
de på något sätt få en trygg introduktion av naturen samtidigt som en vuxen finns till 
hands (Sandberg, 2009).  

I utemiljön är det minst lika viktigt som i innemiljön, att ha en tanke bakom det man 
gör tillsammans med barnen. Förskolläranas roll innebär även att stärka barns 
lärande när de är ute. Förskollärare som tar tillvara på barns upplevelser samt skapar 
en kommunikation mellan barn och vuxna utvecklar en möjlighet till att främja barns 
lärande. Förskollärarens roll innebär även att kunna vara lyhörd mot barnen och 
vidare kunna ställa frågor som utmanar barnen (Maynard & Waters, 2007).  

I naturen finns det mängder av kunskapsmaterial som är gratis. Kan förskolläraren ta 
vara på detta material och samtidigt förmedla kunskapen till barnen på rätt sätt finns 
det en chans att barnens nyfikenhet på naturen ökar. Dessutom är det vanligt 
förekommande att barnen blir trygga i naturen och de skapar en känsla för naturen 
(Brodin, 2011). Detta innebär att förskollärare måste använda sin kreativitet i 
utemiljön. I en studie av Maynard och Waters (2007) framkommer det även att 
förskollärares förhållningssätt och hur pass delaktiga förskollärarna är, har en 
betydande roll för barns lärande. 

3.2.4 Utemiljöns betydelse för god utomhuspedagogik 
Bland dagens förskolor finns det idag ett ökat engagemang i att utveckla en god 
utemiljö (Engdahl, 2014). Det har visat sig att utemiljöer som är genomtänkta och att 
det finns en didaktisk tanke bakom miljöns utformning, bidrar till att barns fantasi 
stimuleras i högre grad än i innemiljön(Szczepanski, 2013; Engdahl, 2014). Det är av 
stor betydelse att utemiljön innehåller naturmark och att utemiljön är skiftande för att 
miljön ska kunna utmana barnens motorik (Mårtensson, 2004; Szczepanski, 2013). 
En utemiljö som erbjuder barnen fysisk rörelse, leder till oväntade händelser och 
utmaningar för barnen (Mårtensson, 2004). En miljö som är varierande tränar även 
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barns motorik, leder till utvecklad koordination, kroppskännedom samt ökar 
koncentrationsförmågan hos barnen (Moser & Martinsen, 2010; Engdahl, 2014).   
Mårtensson (2004) belyser att skogsmark ska finnas nära förskolan för att stimulera 
barnens fantasi. I skogen känner sig barnen inte lika låsta av utemiljöns leksaker utan 
naturligt material används i högre grad. Leken är inte heller beroende av plats och 
rum utan det är vanligt att fantasilekar uppstår oftare. Återkommer barnen mer 
frekvent till skogen hävdar författaren att det leder till att barnen känner sig trygga i 
miljön. Tryggheten leder till att barnen omedvetet släpper kontrollen över 
händelseförloppet och låter fantasin flöda och styra lekens förlopp (a.a.). 

Genom att låta barnen återkomma till platser i skogmiljön, finns det möjligheter för 
dem att identifiera sig med dessa platser. Det kan exempelvis vara ett visst träd eller 
en sten som barnen känner igen sedan tidigare (Blanchet-Cohen & Elliot, 2011). 
Moser och Martinsen (2010) och Sandberg (2009) belyser att de platser som barnen 
kan identifiera sig med kan för barnen bli gömställen där de kan finna ro, vilket kan 
ge barnen en positiv upplevelse (a.a.). Vidare hävdar Sandberg (2009, 2012) att barn 
som har positiva erfarenheter av naturen, utvecklar en känsla för naturen och miljön. 
Barn som har haft positiva möten med naturen och där förskolan har arbetat med 
miljön är mer insatta i globala miljöproblem, samt vilka orsaker och effekter ett visst 
handlande har på miljön. Vidare är barnen mer insatta i vad just de kan göra för att 
bevara och skona förskolans utemiljöer från miljöproblem. Barnens 
miljöengagemang följer senare med barnen in i vuxenlivet (Sandberg 2009, 2012).  
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4 TEORETISKA PERSPEKTIV 
 
I detta avsnitt presenteras det teoretiska perspektivet. Valet hamnade på John 
Deweys teori learning by doing. Detta är en del av den filosofiska traditionen 
pragmatismen. Learning by doing innebär att människor ska få ta del av praktiska 
och teoretiska händelser för att ta till sig kunskap (Säljö, 2014). Inom 
utomhuspedagogiken anser vi att detta är en del av lärandet.  

Pragmatismen är en filosofisk tradition som Säljö (2014) hävdar kan kopplas ihop 
med amerikanen John Dewey (1859-1952). Den filosofiska kärnan inom 
pragmatismen vilar på intresset kring hur människor använder sin kunskap i det 
dagliga livet. Pragmatister hävdar att kunskap som inte går att använda i vardagen 
och som inte ger människan erfarenheter är kunskap utan ett syfte. Kunskapssynen är 
även att det inte går att utföra praktiska handlingar utan teoretiskt tänkande eller 
reflekterande. Denna aspekt hänvisade Dewey till när han poängterade att sinnliga 
händelser är av stor vikt i skolans värld (Säljö, 2014).  

Människan ses som aktiv, och att få utföra, testa samt reflektera är grunden för 
learning by doing (Säljö, 2014). Utgångspunkten är att leva som man lär. Barnet lär 
sig genom det sociala sammanhanget. Genom samspelet med omvärlden utvecklas 
barnet. De lär sig även genom att sätta ord på sin kunskap och förstå olika 
sammanhang. Något som ligger till grund för lärandet är att kunna reflektera. Genom 
att uppleva och utforska får barnet erfarenheter. Läraren har i uppgift att kunna stärka 
individen till utveckling, av förskolläraren kräver det pedagogiska kunskaper. 
Undervisningen ska vara anpassad till individen efter deras förutsättningar (Dewey 
2004).  

Säljö (2014) skriver att Dewey menar att utgångspunkten inför en aktivitet bör vara 
baserade på barnens tidigare erfarenheter och de kunskaper som barnen behöver i det 
allt mer komplexa samhället som barnen kommer möta senare i livet. Pragmatismen, 
men även Dewey, betonar vikten av att samspelet mellan individ, samhälle och 
kultur ska fungera. Individen är en samhällsvarelse som bör få kunskap om samhället 
i skolan. Får individen denna möjlighet att leva ett givande och aktivt liv i ett 
demokratiskt samhälle kan de påverka innehållet i skolan. Skolan blir en demokratisk 
institution där barnen kan utveckla sin kunskap om sin demokratiska rätt. Dewey 
anser att språket är det mest betydande verktyget för att göra barn mer delaktiga. Det 
är med hjälp av det verbala språket som vi kan få ta del av andra individers 
erfarenheter och tyckande och därmed få ett annat perspektiv på världen (Säljö, 
2014).   

Samtidigt som Dewey poängterade den verbala kommunikationen som en viktig del i 
kunskapsbildningen, påpekade han att den kunde bli för ensidig om den inte 
varvades med praktiska händelser (Säljö, 2014) Grunden för learning by doing 
innebär att tanke och handling är en helhet (Dewey, 2004).  En pedagog skall därför i 
mötet med barn inte enbart försöka överföra kunskap teoretiskt. En idealisk pedagog 
ska kunna bemöta barnens funderingar samtidigt som pedagogen tar hänsyn till 
barnens erfarenheter, om pedagogen gör detta ges barnen en möjlighet att få ta del av 
en djupare kunskap (Säljö, 2014).  
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5 METOD 
 I detta avsnitt presenteras val av metod, urval, genomförande, de forskningsetiska 
principerna, bearbetningen av data samt metodkritik.  

5.1 Val av metod  
Det gjordes en kvalitativ studie, där intervju användes som metod. Skälet till att det 
blev en kvalitativ studie var att denna metod kunde belysa vårt syfte som handlar om 
hur de arbetar med utomhuspedagogik och vad de ser för fördelar och nackdelar med 
utomhuspedagogik. Enligt Kihlström (2007) ger intervjuer en bredare förståelse för 
andra människors uppfattningar och åsikter kring ämnet(a.a.). Vi ansåg att en 
enkätundersökning inte hade gett oss ett lika brett och utförligt resultat. 
 En intervju har många likheter med en konversation. Det är intervjuaren som hela 
tiden strukturerar och leder diskussionen (Denscombe, 2009). Något som bör hållas i 
åtanke inför och under en intervju är att inte ha några förutfattade meningar kring 
den intervjuades åsikter kring det förutbestämda ämnet.  Studien bygger på 
semistrukturerade intervjuer med förskollärare. Semistrukturerade intervjuer innebär 
att intervjuaren har ett frågeschema där frågorna är flexibla i sin ordningsföljd 
beroende på den intervjuades svar. Genom detta sätt att intervjua kan en djupare 
diskussion uppstå eftersom det ställs anpassade följdfrågor (Bryman, 2011).   

5.2 Urval 
Sammanlagt valde vi att intervjua sex stycken förskollärare. Två av förskollärarna 
arbetade på kommunala naturförskolor. Fyra av förskollärarna arbetade även de på 
kommunala förskolor där ingen profilering inom utomhuspedagogik fanns. Vi fann 
att det fanns vissa skillnader i resultatet beroende profileringen och detta har vi lyft i 
vår diskussion. De förskolor vi valde att intervjua låg inom samma län. Några 
anledningar till att vi valde det var av bekvämlighetsskäl för att tiden och avståndet 
skulle vara rimligt (Bryman 2011).  

5.3 Genomförande 
Vi valde kvalitativ intervju. Vi utgick ifrån Brymans (2011) intervjuguide där våra 
intervjufrågor skulle ge svar hur förskollärarna arbetade med utomhuspedagogik och 
vad de ser för fördelar och nackdelar med utomhuspedagogik. Innan intervjuerna 
satte vi oss och gjorde en intervjuguide (se bilaga) med öppna frågor. Anledningen 
till att vi ville ställa öppna frågor var att vi eftersökte bredare svar. När 
bearbetningen av intervjuguiden i stort sett var klar kontaktade vi förskolor och på så 
vis kom i kontakt med förskollärare som ville delta i vår studie och låta sig 
intervjuas. Vi presenterade oss via telefon och berättade vad vi skrev om och nämnde 
vårt syfte för studien. Under intervjun gavs även tid för följdfrågor eftersom det kan 
leda till ett djupare samtal med utförligare svar (Bryman, 2011).  

Vid intervjutillfällena presenterade vi oss och berättade ännu en gång om vårt syfte 
med studien. Därefter informerades de som vi skulle intervjua om de 
forskningsetiska principerna. Patel och Davidsson (2011) påpekar till att det är av 
stor vikt att informera de intervjuade om att de fick avbryta sin medverkan om de 
ville. Alla tillfällen spelades in och samtycke till detta gavs. Intervjuerna skedde i ett 
rum där vi inte kunde bli störda.  
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5.4 Forskningsetiska principer 
Nedan presenteras de forskningsetiska principerna från Vetenskapsrådet (2011) och 
hur vi har tagit hänsyn till dessa under vår studie.  

Informationskravet innebär att forskaren uppger syftet med intervjun och tar hänsyn 
till deltagaren. Det ska framkomma att intervjun är frivillig och kan avbrytas om 
deltagaren vill. Det ska informeras om att den insamlade data enbart kommer att 
användas till studien. Detta sker muntligt eller skriftligt (Vetenskapsrådet, 2011). De 
intervjuade förskollärarna som medverkade i vår studie informerades om syftet med 
intervjun, då vi förklarade för de intervjuade att all data skulle gå till vår studie. 

Samtyckeskravet handlar om att de intervjuade ger sitt samtycke till att medverka i 
intervjun. När en intervju sker med ett barn under 15 år krävs ett skriftligt samtycke 
från vårdnadshavare. Då intervjun skedde med förskollärare behövdes det inte något 
skriftligt samtycke utan endast muntligt samtycke behövdes. Samtyckeskravet 
innebär också att den intervjuade har rätt till att strykas ur forskningsmaterialet 
(Vetenskapsrådet, 2011). De intervjuade gav sitt samtycke till att bli intervjuade och 
bli inspelade utav oss för att vi vidare skulle kunna transkribera svaren. 
Konfidentialitetskravet innefattar att ingen av de intervjuades identitet kommer att 
avslöjas, utan hålls anonymt. Inga utomstående kommer inte heller få ta del av 
uppgifterna och de kommer inte heller lämnas ut. Personuppgifter hålls även 
skyddade från allmänheten (Vetenskapsrådet, 2011). För att inte röja de intervjuades 
identitet valde vi att kalla de intervjuade förskollärarna: F1, F2, F3, F4, F5 och F6.   

 Nyttjandekravet innebär att all insamlade data enbart får användas till den aktuella 
studien. Ska data användas till ytterligare studier krävs det ett samtyckeskrav 
(Vetenskapsrådet, 2011). De intervjuade fick information om att intervjusvaren 
endast kommer att användas till denna studie.  

5.5 Bearbetning av data 
Efter att vi var klara med intervjuerna, delade vi upp intervjuerna mellan oss och 
transkriberade materialet som vi bearbetade var för sig. Därefter satte vi oss ner med 
det transkriberade materialet, tematiserade och kategoriserade svaren. Efter 
kategoriseringen kunde vi få fram ett resultat som vi även stärkte med citat från 
förskollärarna. 

5.6 Metodkritik 
Kihlström (2007) betonar vikten av att kunna vara neutral under en intervju och 
bortse ifrån sina åsikter kring ämnet för intervjun (a.a.). En nackdel vi upplevde 
under intervjun var förskollärarnas brist på tid trots att vi anpassade oss efter deras 
önskemål. Vissa förskollärare kändes stressade under intervjun eftersom de inte ville 
att deras kollegor skulle bli lidande i verksamheten. Kihlström (2007) belyser denna 
problematik kring stressade respondenter och att det kan leda till att svaren förkortas 
och inte blir särskilt utvecklade. Under tiden som vi analyserade resultatet hade vi 
begreppen tillförlitlighet och trovärdighet i åtanke. Trovärdighet i en kvalitativ studie 
innebär om studiens frågeställningar har besvarats. En hög tillförlitlighet innebär att 
svaren är pålitliga och om undersökningen görs ännu en gång ska svaren kunna vara 
jämförbara. (Patel & Davidsson, 2011).  
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6 RESULTAT OCH ANALYS 
I detta kapitel redovisar vi resultatet av vår analys. I resultatet beskrivs: hur 
förskollärarna arbetar med utomhuspedagogik i praktiken och vilka för och nackdelar 
förskollärarna ser med utomhuspedagogik.  

6.1 Hur förskollärare arbetar med 
utomhuspedagogik 

6.1.1 Planerade aktiviteter 
Det framkom under intervjuerna att flera av de intervjuade förskollärarna ansåg att 
den pedagogik som sker inomhus kan tas med utomhus. 

Det man kan göra inne, kan man göra ute (Förskollärare F2).  

Samtliga förskollärare poängterade att de hade planerade aktiviteter när de begav sig 
ut på utflykt i naturen eller till skogen. Fyra utav förskollärarna svarade att de tog 
med sitt pågående temaarbete med sig ut i naturen och försökte väva in det i 
praktiken på något sätt. Två förskollärare framhäver att ett utomhuspedagogiskt 
arbetssätt är väl lämpat för matematik. Under sina planerade aktiviteter brukade de 
exempelvis använda naturligt material för att göra stapeldiagram. Barnen får även 
leta efter mönster, hämta antal naturmaterial efter vad en tärning visar samt utföra 
andra matematiska uppdrag i naturen. 

Där arbetar vi med temat matte och vi har olika teman som exempelvis 
mönster, begrepp. (Förskollärare F4). 

6.1.2 Den fria leken 
Den fria leken dominerade på förskolans gård, eftersom den mesta planerade 
utomhuspedagogiken förekom när de gick till skogen men även för att det såg som 
en lösning på personalbrist under raster.  

Tyvärr så är det ofta så att man gör någon aktivitet inne och sen blir det 
fri lek när vi kommer ut. Oftast är det färre pedagoger per barn när man 
går ut och det är väl lite så att om man tänker så att de ska vara färre 
pedagoger per barn ute så blir det inte samma verksamhet. För om man 
ska kunna göra något med fem barn behöver man vara fler pedagoger ute 
(Förskollärare F3). 

Två förskollärare tog även upp att förskolans gård kunde vara en plats för lärande i 
den fria leken om förskolläraren verkligen ville.  

För man har ju väldigt mycket tid att vara med barnen ute och utmana 
dem i den fria leken. De leder ju till att den fria leken blir meningsfull 
(Förskollärare F3).  

6.1.2.1 Läroplanen för förskolan Lpfö98 och dess önskan om 
dokumentation  

Samtliga förskollärare sa att de utgår ifrån läroplanen för förskolan Lpfö98 såväl 
inomhus som utomhus. Det framkom att läroplanen för förskolan Lpfö98 används 
både vid spontana och planerade aktiviteter. Under intervjuerna framkom det att två 
förskolor använde lärplatta och kamera i naturen för att dokumentera. Själva 
användandet skiljde sig dock. En av förskolorna använde lärplatta som ett verktyg 
för att se barnens perspektiv genom att låta dem fota för dem meningsfulla objekt 
under utevistelsen. När de sedan kom tillbaka till förskolan fick barnen som 
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dokumenterat visa och berätta för kompisarna vad de fotograferat och om det 
krävdes fakta kring objektet gjordes en process för att utveckla lärandet. 

Vi använder återberättandet och bilderna som stöd för att barnen ska 
minnas (Förskollärare F3). 

 På den andra förskolan var det förskollärarna själva som använde kameran för att 
synliggöra och utvärdera barnens lärande under deras utevistelser och för att kunna 
arbeta vidare med deras intresse. 

Sen gäller det att vara vaksam och ha de pedagogiska glasögonen på sig 
vad det är de gör egentligen och inte bara stå vid sidan om (Förskollärare 
F1).  

En förskollärare menar att utomhuspedagogik inte bara leder till att 
naturkunskapsmålen i läroplanen för förskolan Lpfö98 uppfylls utan även de mål 
som berör motorik och rörelse främjas. Med hjälp av dokumentation har 
förskollärarna kunna synliggöra att målen berörts. En förskollärare menade även att 
spontana händelser som skapats utifrån barnens initiativ eller barnens intresse under 
en skogspromenad kan kopplas till läroplanen för förskolan Lpfö98.  

Många gånger har vi hittat en spontan grej och de kan man i efterhand 
titta på vad vi fick in. Det är inte alltid man måste ha ett mål på det viset 
(Förskollärare F1).  

6.1.3 Olika pedagogiska förhållningssätt utomhus och inomhus 
Det pedagogiska förhållningssättet och kraven på barnen skiljer sig beroende på om 
barngruppen är inomhus eller utomhus. Många förskollärare betonar vikten av att det 
ska vara lugnare och att ljudnivån ska vara lägre när barngruppen är inomhus. 

Vi vill att det ska vara lugnare och mindre spring inomhus (Förskollärare 
F6). 

I utemiljön är deras förhållningssätt gentemot barnen mer friare än när barngruppen 
befinner i innemiljön. Barnen får lov att springa, hoppa, klättra och vara mer 
högljudda. Vi fann i vårt resultat att förskolor hade regler även vid utflykter i 
naturen. Barnen skulle ta hänsyn till allemansrätten, djurlivet och förskollärares 
instruktioner kring gränser.  

 När vi är ute i skogen har vi regler att vi aldrig går längre bort än att 
man ser en vuxen eller att vi kan se dem så att de inte kutar iväg och går 
vilse (Förskollärare F1). 

En skillnad som kom fram var att en av två förskollärare upplevde att personen 
kunde lämna alla praktiska och administrativa arbetsuppgifter när barngruppen gick 
ut och kunde istället fokusera på barnen.   

Åh, va skönt nu är vi ute. Där har vi vår trygghet, sen kommer man in och 
det blir istället sluta spring, sluta hoppa och klättra (Förskollärare F1). 

6.2 Fördelar som förskollärare ser med 
utomhuspedagogik 

I detta avsnitt presenteras de fördelar som förskollärare ser med utomhuspedagogik.  

6.2.1 Bättre motorik 
Flera av förskollärarna ansåg att utomhuspedagogiken bidrar till att motoriken 
främjas och att barnen får röra på sig mer och arbeta med kroppen i större grad än 
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inomhus. Utomhusvistelsen leder till att de får motoriska utmaningar. Ett exempel på 
en motorisk utmaning som de flesta förskollärarna berör är att klättra i träd.  

 På gården och i skogen får de utmana sin balans, gång, motorik, klättra. 
Att vara utomhus leder inte till några begränsningar (Förskollärare F2).  

Utomhuspedagogik ger barnen möjlighet att besöka skiftande miljöer menar en 
förskollärare vi intervjuat. Det brukar bege sig ut på promenad just för att de ska få 
jobba med kroppen och testa gå i skiftande terräng, uppför och nedför för att de ska 
kunna lära känna sin kropp. En förskollärare tar även upp vikten av att utemiljön kan 
erbjuda barnen kroppsliga utmaningar och att förskolan som denne jobbar på har 
tankar på att utveckla utemiljön än mer. 

Vi har pratat om att skapa en hinderbana nere på gården och utveckla 
vår motorikbana (Förskollärare F3).  

 

6.2.2 Bättre hälsa 
En fördel som hälften av förskollärarna nämnde var hälsan. Förskollärarna ansåg att 
barnen påverkades positivt av den friska luften. De två förskollärare som arbetade på 
naturförskolorna och vistades betydligt mer ute än de övriga förskollärare påstod, att 
barnen och personalen inte hade lika hög sjukfrånvaro när de jämförde med andra 
förskolor i kommunen.  

Men det var längesen någon var riktigt sjuk och maginfluensa har vi 
knappt inte haft på flera år. Jag tror att den här friska luften och att man 
är ute mycket påverkar väldigt mycket (Förskollärare F1).  

6.2.3 Minskad föräldrastress 
En del förskollärare satte sig även in i föräldrarnas perspektiv. De menade att många 
föräldrar idag inte hinner vara ute med sina barn. Utomhuspedagogiken menar 
förskollärarna bidrar till att föräldrarna slipper känna en stress över att komma ut i 
naturen efter barnets vistelse på förskolan.  

Många föräldrar hinner inte vara ute, så för oss är det viktigt att 
använda utemiljön så mycket som möjligt. Det är mycket viktigare idag 
än förr (Förskollärare F5).  

6.2.4 Mer naturliga material och fler naturupplevelser 
Hälften utav förskollärarna belyste tillgången av det naturliga material som finns 
utomhus, detta material tog de även vara på. Två förskollärare nämnde även att 
naturligt material togs med inomhus. Materialet användes sedan för att utveckla 
barnens lärande och skapandeförmåga. En av dessa förskollärare pratade om hur de 
tog vara på naturmaterialet genom att skapa aktiviteter utomhus som främjade 
barnens matematiska och språkliga utveckling.  

De kommer in så mycket naturligt i leken också det här med språk och 
matematik (Förskollärare F1). 

En förskollärare poängterar vidare att utomhuspedagogik inte bara leder till ett 
matematiskt praktiskt lärande utan även bidrar till att koncentrationen hos vissa barn 
ökar.  

Ute så får de springa och hämta det man ska räkna eller samla ihop. Det 
är mer fysiskt lärande och då är det lättare att koncentrera sig för en del 
barn (Förskollärare F3).  
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En förskollärare betonade vikten av att barnen ska uppleva naturen och att förskolans 
besök i naturen ska leda till att barnen får en positiv inställning till naturen. Två av 
förskollärarna ansåg att de var till en fördel att återvända till samma ställe i naturen 
när de skulle arbeta med utomhuspedagogik tillsammans med barnen. 

I skogen har vi har olika ställen och vi har namngivit ställena lite 
(Förskollärare F1). 

 En av förskollärarna berättade att förskolan denne i samarbete med en lokal 
folkhögskola gjort ett uteklassrum dit de brukade gå.  

Där har vi sittplatser och en gammal griffeltavla (Förskollärare F2). 

6.2.5 Ett friare lärande med mindre konflikter 
Två förskollärare ansåg att skogen erbjuder ett mer flexibelt lärande än vad som 
finns inomhus. Utomhus är valen friare och möjligheten att fånga barnens utifrån 
deras intresse kan förekomma mer spontant. En förskollärare upplever att det är mer 
fördelaktigt att arbeta med problemlösningar tillsammans med barnen utomhus än 
inomhus. Majoriteten av förskollärarna ansåg att utomhusvistelsen inte ställer lika 
höga krav på barnens koncentration eftersom det är betydligt friare och större ytor. 
En av förskollärarna betonade vikten av den friare känslan utomhus för barn med 
koncentrationssvårigheter. 

Jag tänkte lite så att man får delta i styrda aktiviteter fast de är lite 
lättare och friare om man har koncentrationssvårigheter och inte samma 
krav. (Förskollärare F3).  

En förskollärare beskrev att utomhusvistelsen erbjuder barnen en lugnare tillvaro 
eftersom barnen i utemiljön kan hitta egna gömställen där de finner ro i större grad 
än inomhus. Detta samtidigt som att det finns mer yta att röra på sig ute, menar 
förskolläraren, leder till att konflikter barnen emellan uppkommer mer sällan.   

Det förekommer inte lika mycket konflikter ute, det är en fördel. Det finns 
mer plats åt barnen (Förskollärare F5) 

6.2.6 Ökat socialt samspel 
En förskollärare upplevde att barn som är blyga och tysta inomhus, vågar ta för sig 
mer i det sociala samspelet med andra barn när de är utomhus. Det framkom även att 
de som har en ledarroll inne samspelar mer jämlikt med de övriga barnen utomhus. 
En förskollärare svarade: 

Jag upplever att de leker mer tillsammans när de är ute (Förskollärare; 
F2).  

6.2.7 Sinnen och fantasi stimuleras mer ute 
Flertalet av förskollärarna betonade att utomhuspedagogik leder till att barnens alla 
sinnen stimuleras, eftersom de ges möjligheten i naturen att lukta, känna, lyssna, 
smaka och titta på ting.  

Ute får de även möjligheten att lyssna efter och höra djur, klättra, se och 
känna, håva och använda händerna (Förskollärare F2). 

Två förskollärare betonar att naturen stimulerar barnens fantasi i högre grad än om 
de vistas inomhus. Detta samtidigt som de ges möjlighet att vara mer spontana i 
naturen och ha ett öppnare sinne. 

Fantasin, fantasin stimuleras jättemycket i naturen (Förskollärare F1). 
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6.3 Nackdelar som förskollärare ser med 
utomhuspedagogik 

I detta avsnitt presenteras de nackdelar som förskollärare ser med 
utomhuspedagogik.  

6.3.1 Vädret och brist på lämpliga kläder 
En nackdel som hälften av förskollärarna uppgav i intervjun är att vädret kunde vara 
ett hinder för att vistas ute. Det framkommer att det framförallt är kylan som därmed 
sätter stopp, särskilt för de mindre barnen. Planerade aktiviteter kan hindras på grund 
utav sämre väderförutsättningar.  

Det som kan bli ett hinder för barnen är kylan, särskilt för de yngre 
barnen (Förskollärare F6). 

En utav förskollärarna som jobbade på en naturförskola ansåg att de hade bristande 
lokaler vid dåligt väder och utomhushuspedagogiken blev på så sätt lidande. En 
annan förskollärare tog upp att personalens inställning till dåligt väder sätter stopp 
för utomhuspedagogiken.  

Nej, det är nog vi i personalen som kan sätta stopp för en del saker, 
exempel kylan och regn (Förskollärare F5).  

Två förskollärare beskriver att barnens brist på lämpliga kläder kan vara ett hinder, 
då de inte tål kyl och regn. Ytterligare en faktor är att barnens utekläder inte är 
anpassade för att röra sig flexibelt i när de ska skapa och måla utomhus. Dock kan 
uppmärksammas att en förskollärare på en av naturförskolorna påpekar att kläder 
inte är ett hinder för utomhuspedagogik.  

Eftersom det är en naturförskola och de själva sökt hit är föräldrarna 
medvetna om att vi är utomhus och sover utomhus i alla väder och 
barnen har därför alltid tillräckligt med kläder för att kunna vara ute i 
alla väder (Förskollärare F2).  

6.3.2 Större ytor kräver, kräver större social förmåga 
En av förskollärarna upplevde att barn lättare hamnar utanför när de är ute. Detta 
eftersom ytan att röra sig på är större ute än inne och de blir då inte lika lätt för barn 
som har svårt att ta initiativ till lek att hitta andra barn att leka med. Den intervjuade 
förskolläraren upplever att dessa barn oftast leker själva.  

Vi har en del här att de känner att de inte har någon kompis att leka med 
ute. Det blir så stort, kan man då inte ta initiativ till lek så hamnar man 
lätt utanför (Förskollärare F3). 

6.3.3 Kommunens bristande förståelse för utomhuspedagogik 
Något som en förskollärare uppgav var att kommunen inte hade samma inställning 
till eller syn på utomhuspedagogik som förskolan. De hade inte samma uppfattning 
om vad som krävdes i utemiljön för att kunna bedriva utomhuspedagogik.  

 Vi har fått förslag på en lokal intill skolan, men det är bara små parker 
[…] det är ingenting för oss att bygga någon pedagogik kring den där 
dungen (Förskollärare F1).  
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7 DISKUSSION 
I detta avsnitt diskuteras resultat i relation till tidigare forskning och teoretiskt 
perspektiv och avslutas med en slutsats och en fundering kring framtida studier. 

7.1 Hur förskollärare arbetar med 
utomhuspedagogik 

7.1.1 Planerade aktiviteter 
Flera av förskollärarna vi intervjuade betonade att allt lärande som sker inomhus kan 
även ske utomhus. Även Dahlgren och Szczepanski (2004) framhäver att 
utomhuspedagogik kan ses som ett komplement till dagens förskolas klassiska 
pedagogik. Författarna betonar även att utomhuspedagogik leder till att barnens får 
en ökad förståelse eftersom arbetssättet gör det möjligt för barn att få en tanke, 
känsla och handling inom olika ämnen. Szczepanski (2007) hävdar att en betydande 
del inom utomhuspedagogiken är att barnen får möjlighet att använda sina teoretiska 
kunskaper praktiskt. Detta kan vi bekräfta med vårt resultat. I vår studie framkom det 
att samtliga förskollärare tog med det pågående temaarbetet ut i naturen och försökte 
väva in det i ett sammanhang som stämmer överens med learning by doing, då 
Dewey (2004) hävdar att människan tar till sig kunskap genom att uppleva och samla 
på sig erfarenheter som de sedan reflekterar över (a.a.). Två förskollärare ansåg att 
matematik var väl lämpat att arbeta praktiskt med utomhus. Våra egna erfarenheter 
är att barn lättare kan ta till sig kunskaper ute eftersom det utomhus blir mer konkret 
och kan sättas i ett sammanhang.  

7.1.2 Den fria leken 
I vårt resultat framkom det att den fria leken dominerade utomhus på de förskolor 
som studien innefattar. Däremot fanns det två förskollärare som betonade att 
förskolans utemiljö kunde vara en plats för lärande i den fria leken om förskolläraren 
tog sig tid till det. I den fria leken är det av stor vikt att förskollärare är aktiva och rör 
sig nära barnen så att de kan stödja och följa upp händelser där ett lärande kan uppstå 
(Engdahl, 2014).  

7.1.3 Läroplanen för förskolan Lpfö98 och dess önskan 
om dokumentation 

Det vi kan se utifrån vårt resultat var att samtliga förskollärare utgick från läroplanen 
för förskolan Lpfö98 när de vistas utomhus. Läroplanen för förskolan Lpfö98 
användes vid spontana och planerade aktiviteter. Detta resultat stärker vi med 
Dahlgren och Szczepanski (2004) som hävdar att alla kunskapsområden kan 
praktiseras utomhus.  

Maynard och Waters (2007) beskriver i sin studie att det är bra att ha ett syfte med 
utevistelsen. Författarna påpekar att det är bra om förskollärare utgår från barnen och 
deras intresse vid planerandet av aktiviteter. Förskollärarens roll vid 
utomhuspedagogiska aktiviteter är att kunna lyfta barns kunskap genom att ställa 
utmanande frågor (a.a.) På en förskola användes lärplattor inom 
utomhuspedagogiken, vilket sker genom att barngruppen dokumenterar med en 
lärplatta när de vistas i utemiljön. Barnen kan själva dokumentera meningsfulla 
objekt för dem. Genom detta arbetssätt får förskollärare en inblick i barns perspektiv 
och kan utveckla ett meningsfullt lärande för barnen samtidigt som barnens lärande 
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synliggörs. Våra egna erfarenheter är att om barnen på egen hand får dokumentera 
genom att använda lärplatta är det lättare för förskollärare att skapa meningsfulla 
aktiviteter samt stärka barnens tro på deras egna kunskaper. 

7.1.4 Olika pedagogiska förhållningssätt utomhus och 
inomhus 

Engdahl (2014) tar även upp att förskollärare numera är mer medvetna om utemiljön. 
Förskollärare tänker mer på vad utemiljön har för didaktiska förutsättningar och 
vilka utamningar den kan erbjuda barnen (Engdahl, 2014). Förskollärarna som 
deltagit i vår studie visar att det finns didaktiska tankar bakom uteaktiviteter. En 
förskollärare svarade att de hade en tanke kring att utemiljön ska erbjuda barnen 
kroppsliga utmaningar. Det finns även pågående tankar på förskolan hur förskolan 
kan utveckla utemiljön utifrån ett didaktiskt perspektiv. Säljö (2014) hävdar att en 
god förskollärare, utgår ifrån barnen och deras erfarenheter för att barnen ska uppnå 
en djupare kunskap. 

 I resultatet framkom det att utomhus är förskollärares förhållningsätt gentemot 
barnen annorlunda än inomhus. I utemiljön låter de barnen röra sig mer fritt, där får 
barnen jobba med kroppen då naturen erbjuder rymd där de kan springa, klättra och 
hoppa. Szczepanski (2008) poängterar att om barnen ges möjligheten att röra på sig 
mer, så ökar deras hälsa och välbefinnande. Kos och Jerman (2013) betonar att 
utomhusvistelsen stärker barnens motoriska utveckling (a.a.).  
Wilhelmsson (2012) hävdar barn som vistas utomhus tillsammans med andra barn 
utvecklar en djupare kunskap. Anledningen till detta är att utomhusvistelsen i högre 
grad erbjuder barnen praktiskt lärande. Andra bidragande faktorer till djupare 
kunskaper är att de i en grupp får byta erfarenheter och kunskaper med varandra 
(a.a.). Vi upplever att i utemiljön har man chansen som förskollärare att lära barnen 
praktiskt samtidigt som man tillsammans med dem reflekterar teoretiskt. Deweys 
(2004) teoretiska tankar är att människan lär genom att blanda teoretiskt lärande med 
praktiskt lärande. När barn praktiskt upplever och utforskar får barnet med sig 
erfarenheter. Att testa sina erfarenheter och reflektera över dem och sedan ta med sig 
dem vidare i livet är grunden för learning by doing.  
 

7.2 Fördelar som förskollärare ser med 
utomhuspedagogik 

7.2.1 Bättre motorik 
Flera förskollärare ansåg att utomhuspedagogik främjar barnens motorik samtidigt 
som de i utemiljön får utmaningar i lärandet. Att flytta ut lärandet leder till att 
lärandet blir mer kroppsrelaterat och att lärandet är mer varierat (Szczepanski, 2008). 
En utemiljö som är genomtänkt och anpassad efter barns behov kan utveckla och 
stärka barnens motorik. Vidare leder detta till att barnens kroppskännedom och 
koordination ökar (Engdahl, 2014). 

7.2.2 Bättre hälsa 
I vår studie framkom det att utomhuspedagogik leder till färre sjukdomsfall bland 
barn och personal. En förskollärare anser att friska luften och vistelsen utomhus har 
lett till mindre sjukdomsfall på förskolan. Utomhuspedagogik och utomhusvistelse 
främjar barnens hälsa och den friska luften ökar deras välbefinnande samtidigt som 
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barn som vistas utomhus större delen av dagen är mindre sjuka ( Szczepanski, 
2008; Sandberg, 2009). Även Mårtensson (2009) hävdar att utomhuspedagogik och 
utomhusvistelse påverkar barnens välmående på ett positivt sätt, sjukdomsfallen 
minskar större del av dagen barnen vistas utomhus. Vi fann att förskollärare ansåg att 
barnens hälsa påverkades positivt av utomhusvistelse. Det framkom även att 
förskolor som vistades mer ute än andra förskolor hade färre sjukdomsfall bland 
barnen och personalen. 

7.2.3 Minskad föräldrastress 
Dahlgren och Szczepanski (2004) hävdar att utomhuspedagogik är ett komplement 
till förskolans klassiska pedagogik där det mesta lärandet sker inomhus. (Dahlgren & 
Szczepanski, 2004). I resultatet framkom det att en förskollärare ser 
utomhuspedagogiken som en fördel och ett komplement till pedagogiken som sker 
inomhus. Anledning till att förskolläraren valde att vara ute så mycket som möjligt 
var för att avlasta föräldrarna. Denne betonade att föräldrarnas stress över att komma 
ut i naturen med barnen hemma minskades.   

7.2.4 Mer naturliga material och fler naturupplevelser 
Några förskollärare betonade vikten av tillgången på naturliga material som kan tas 
vara på utomhus. Det naturliga materialet kan med fördel användas för att utveckla 
och främja barnens lärande inom matematik och språk samtidigt som lärandet är 
praktiskt. Dewey poängterade att den teroetiska kunskapsförmedlingen inte får bli 
alltför ensidig utan den måste varvas med praktisk kunskapsförmedling. En miljö 
som är varierad är av stor betydelse för learning by doing betonar Säljö (2014). 
Vidare kan vi koppla detta till Moser och Martinsens (2010) studie som visar att en 
varierad utemiljö bidrar till att barn med tillgång till naturligt material kan skapa eget 
lekmaterial som utvecklar deras lek (a.a.). Genom att vistas i skogen och bland 
naturligt material får de inspiration av sin omgivning eftersom skogen och utemiljön 
ger barn skiftande ljud och intryck. Dessa intryck gör att barnen använder sin fantasi 
och skogen och utemiljön blir därför en plats som är föränderlig beroende på lekens 
utveckling (a.a.) Platsens möjlighet till förändring gör att barn blir mer engagerade i 
leken (Mårtensson, 2004). Både Blanchet-Cohen och Elliot (2011) och Sandberg 
(2009) hävdar att en utemiljö som för barnen är spännande leder ofta till att barnen 
hittar egna platser som de kan identifiera sig med. Det kan vara träd, buskar eller 
någon vrå i utemiljön (a.a.) Detta stämmer överens med vårt resultat, två 
förskollärare ansåg att det var en fördel för barnen att återvända till samma ställe när 
de skulle arbeta med utomhuspedagogik tillsammans med barnen, vilket våra egna 
erfarenheter bekräftar, eftersom vi upplever att barnen känner sig trygga i en miljö 
som de är bekanta med. Tryggheten leder till att de kan återgå till för dem kända 
platser och utforska dessa samtidigt som de utvecklar leken och sin kunskap. Vidare 
kan vi koppla detta till vårt resultat där en förskollärare påpekade att utemiljöns vrår 
och gömställen även leder till att barnen finner ro i högre grad utomhus än inomhus. 
Arbete med naturen skapar ofta en positiv upplevelse, visade vårt resultat. Sandberg 
(2009) lyfter fram hur positiva erfarenheter väcker ett intresse hos barnen kring natur 
och miljö.  

7.2.5 Ett friare lärande med mindre konflikter 
Förskollärarna ansåg att barnen inte har lika högra krav på sig att hålla sig fokuserad 
och koncentrerad eftersom miljön är betydligt friare utomhus.  Mårtensson (2009) 
belyser att denna friare känsla leder till att koncentrationsförmågan hos barn ökar 
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utomhus och att barn lättare finner ett lugn i utemiljön. I vårt resultat framkom det 
även att förskollärarna upplevde att det skedde mindre konflikter barnen emellan 
utomhus på grund av den friare känslan samtidigt som den större ytan att röra sig på 
bidrog till färre konflikter. Fler barn vågade ta för sig mer i den fria leken utomhus 
än i den fria leken inomhus. Utomhuspedagogik, betonar Mårtensson (2004), stärker 
barnens förmåga att samarbeta med andra barn samt lösa problem. 

7.2.6 Ökat socialt samspel 
Utomhuspedagogik leder till att barn är mer fysiska och detta leder till att intresset 
för fysiska aktiviteter ökar.  Det har visat sig att fysiska aktiviteter utvecklar barnens 
sociala samspel och är användbar i barnens framtida liv (Sandberg, 2009). Vi kunde 
konstatera att förskollärarna hävdade att utomhusvistelsen utvecklade barnens 
samspel. Barn som inomhus är blyga och tysta hade en annan roll utomhus, de tog 
betydligt mer kontakt med andra barn och bidrog mer i leken och lärandet. Här ser vi 
en likhet med Mårtensson (2004) som betonar att utomhuspedagogik stärker barnens 
förmåga att våga ta kontakt, samtala och formulera sitt språk, kompromissa och 
samarbeta med andra barn. Detta kan vi koppla till vårt teoretiska perspektiv som 
hävdar att barn utvecklas genom att samspela med andra (Dewey, 2004).  

7.2.7 Sinnen och fantasi stimuleras mer ute 
Utomhuspedagogik leder till att barnen i högre grad känner en trygghet i att vistas 
utomhus. När tryggheten till naturen är stark bland barnen använder de sina sinnen 
mer, på så sätt släpper de på kontrollen över händelseförloppet och låter istället 
fantasin och omvärlden vara med och skapa lekens förlopp (Mårtensson, 2004). 
Barnen ges inom utomhuspedagogik möjlighet att inte bara lära genom 
kommunikation utan lärandet upplevs även genom barnens sinnen och sin kropp. 
Detta leder i sin tur att utomhusvistelsen kan erbjuda barn att visa ”tyst” kunskap. 
Den ”tysta” kunskapen innebär kunskap som inte är formulerad, exempelvis sinnets 
tolkning av en doft (Szczepanski, 2007).  Szczepanski (2008) betonar även att 
utomhuspedagogik leder till att de inte finns några rumsliga gränser utan lärandet blir 
istället mer varierat och kroppsrelaterat. Genom att vistas utomhus kan barnen 
utforska och lära med alla sina sinnen samtidigt som de får upptäcka naturen i sin 
helhet (Szczepanski, 2008). I vår studie var det flera förskollärare som betonade att 
utomhuspedagogik gör det möjligt att stimulera alla sinnena. Dessutom framkom det 
att naturen stimulerar barnens fantasi eftersom utemiljön är mer friare och mer öppen 
till att utforska. Detta bekräftar Deweys (2004) perspektiv att barn får utforska på 
egen hand och därigenom få erfarenheter. 

7.3 Nackdelar som förskollärare ser med 
utomhuspedagogik 

7.3.1 Vädret och brist på lämpliga kläder  
Resultatet visade att förskollärarna ibland såg vädret som ett hinder för att bedriva 
utomhuspedagogik. Framförallt kylan visade sig vara en nackdel för mindre barn. 
Ytterligare en nackdel är barnens brist på lämpliga kläder. Vi finner likheter med det 
Wilhelmsson (2012) belyser i sin studie att sämre väder så som kyla och regn är ett 
hinder för att bedriva utomhuspedagogik. Dessutom tar flera forskare upp likt 
förskollärarna i vårt resultat att barnens klädbrist är en avgörande faktor ifall 
utomhuspedagogik kan bedrivas eller inte (Szczepanski, 2008;Wilhelmsson, 2012). 
Däremot kunde vi se en skillnad i vårt resultat kring barnens brist på lämpliga kläder 



21 

 

beroende på om barnen gick på naturförskola eller inte. En förskollärare som jobbade 
på en profilerad naturförskola menade att föräldrarnas val av förskola ledde till att 
lämpliga kläder var självklart bland föräldrarna. I vårt resultat fann vi även att 
personalens inställning till dåligt väder satte stopp för utomhuspedagogiken, då 
personalen inte ville vistas utomhus vid exempelvis ihällande regn. Detta belyser 
även Szczepanski (2008) som menar att utomhuspedagogik uteblir på grund av 
personalens bekvämlighetsnivå. 

7.3.2 Större ytor, kräver större social förmåga 
Det framkom i resultatet att förskollärare upplever att en del barn lättare hamnar 
utanför i gemenskapen utomhus och har svårigheter med att finna lekkamrater. Oftast 
leker dessa barn på egen hand. Engdahl (2014) menar att barn är i behov att själva 
utveckla och styra egna lekar. Däremot är det för vissa barn svårt att hitta sin roll i en 
barngrupp utomhus. Det är av stor vikt menar författaren att hjälpa dessa barn att 
finna sin plats i barngruppen även utomhus (a.a.) Våra tidigare erfarenheter visar att 
förskollärare ofta är bättre på att fånga de ensamma barnen utomhus än inomhus, 
Genom att styra upp en aktivitetet tillsammans med det ensamma barnet som flera 
barn sedan ansluter till.  

7.3.3 Kommunens bristande förståelse för utomhuspedagogik 
Resultatet visade att en förskollärare inte hade samma uppfattning som kommunen 
om hur en utemiljö ska vara uppbyggd för att kunna bedriva god utomhuspedagogik. 
Förskolläraren såg tillsammans med sina kollegor ha en starkare insikt i vad som 
krävdes i utemiljön. Maynard och Waters (2007) beskriver att ett hinder för 
utomhuspedagogik är att gårdarna inte är anpassade för utomhuspedagogik. 
Szczepanski (2008) nämner ytterligare ett hinder, det är att förskollärare inte vet hur 
de ska förmedla ett lärande till barn utomhus(a.a.). Vårt resultat skiljer sig med 
tidigare forskning som Szczepanski (2008) gjort. Kommunens bristande kunskap 
kring utomhuspedagogik hindrade förskolan att bedriva utomhuspedagogik.   

Fägerstam (2012) poängterar att säkerhetsfrågor kan hindra en önskan att vistas ute. 
Vårt resultat visade att ingen förskola såg något hinder pga. säkerheten. Våra egna 
erfarenheter är att den enda säkerhetsrisken inom utomhuspedagogik är om antal 
personal per barn är för liten. Det kan ske olycksfall eller händelser som inte hinner 
uppmärksammas eller stoppas av personalen.  

7.4 Slutsats 
Genom vår studie fick vi en uppfattning om hur förskollärare arbetar med 
utomhuspedagogik i praktiken.  Även utomhuspedagogikens fördelar och nackdelar 
framkom utifrån denna studie. Vi kom fram till att utomhuspedagogikens största 
fördel är att det främjar hälsan och motoriken bland barnen, vilket förskollärarna 
hävdade. En vinst förskollärarna såg med att bedriva utomhuspedagogik var det 
praktiska lärandet i naturen, där barnen samlade på sig erfarenheter genom att 
utforska och upptäcka det lärande som naturen erbjuder. Naturligt material kan vara 
ett stöd i barnens lärande i t.ex. matematik och i deras språkutveckling också. I vår 
studie fann vi att utomhuspedagogik bedrivs med planerade aktiviteter och att 
läroplanen för förskolan Lpfö98 alltid ligger bakom under naturutflykter. Det 
framkom att den fria leken dominerade när barnen vistades på förskolan utegård då 
det inte fanns någon planerad utomhuspedagogik. Anledningen till detta var brist på 
personal. En förskollärare önskade att personalbristen utomhus skulle förbättras så 
att planerade aktiviteter utomhus kunde förekomma mer. Ett dilemma är vårt lands 
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klimat som ofta sätter stopp för utomhuspedagogiken. Barnens brist på lämpliga 
kläder, sämre väder och personalens inställning till sämre väder var exempel på 
hinder för att bedriva utomhuspedagogik.   

Förskollärarna ansåg att deras förhållningssätt utomhus var mer friare än inomhus. 
Ett friare förhållningsätt visade sig i studien vara en fördel för barn med 
koncentrationssvårigheter. Vi hoppas i vår kommande profession att vårt egna 
förhållningssätt stämmer överens med vårt funna resultat. Vi hoppas att vi kan vara 
delaktiga i naturen och att vi inte begränsar deras nyfikenhet utomhus utan istället 
uppmuntrar den. Vår egen uppfattning är att barn i en utemiljö har en chans att testa 
sina tidigare erfarenheter och skapa och utveckla en tilltro till sin egen förmåga. I vår 
studie visade det sig att motorik har betydelse för barnens utveckling. Utomhus ges 
barnen exempelvis chans att springa, klättra, hoppa och testa sina förmågor.  
Förskollärarna i vår studie belyste utemiljöns positiva möjligheter för barn med 
koncentrationssvårigheter och inlärningssvårigheter.  De betonade även att miljön 
utomhus ledde till att barnen fick en friare känsla. Det resultat vi funnit i studien 
stämmer överens med våra egna värderingar.  
En fråga som väcks inom oss är hur förskolorna kan utveckla sina möjligheter till att 
bedriva utomhuspedagogik. Kommunen, menade en förskollärare vi intervjuat, har 
en stor påverkan på förskolans förutsättningar. Är man från kommunen intresserade 
och bidrar med bidrag och fortbildning inom ämnet så kan intresset för 
utomhuspedagogik öka bland förskolorna. Ny och större kunskap tror vi leder till 
mer engagemang bland förskollärare.  

7.5 Framtida studier 
Skulle vi få möjligheten att göra ytterligare en studie om utomhuspedagogik hade vi 
valt att observera hur naturförskolor utemiljöer är uppbyggda och om det finns ”rum” 
i utemiljön och vart barnen väljer att befinna sig. Vi kan även tänka oss att intervjua 
förskollärare och få en bredare förståelse för deras tankar kring utformningen av 
utemiljön.   
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Bilaga   
 

Intervjufrågor 
Berätta lite om dig själv. Exempelvis hur länge har du arbetat i verksamheten? 

Berätta om förskolan.  
 

Vad har förskollärare för syn på utomhuspedagogik? 
Berätta, vad tänker du när du hör ordet utomhuspedagogik? 

Berätta vad ni har för mål och syften när ni är ute? Utgår ni ifrån läroplanen?  
 
Har ni någon utbildning/fortbildning eller tagit någon kurs kring barns lärande 
utomhus?  
 
Vilka möjligheter finns det för barns utveckling och lärande utomhus?  
 
Vad innebär det för barnen när de får deltaga i lärandeaktiviteter utomhus?  
 
Skiljer sig normer och regler gällande lärandet beroende på om ni är inomhus eller 
utomhus?  
 
Berätta hur du tror att utomhusvistelsen påverkar barnen?  
 
Hur påverkar utomhuspedagogik barnens sinnen? 
 
Upplever du att barnen har samma roller i det sociala samspelet utomhus jämfört 
med inomhus? 
 
Hur arbetar de intervjuade förskollärarna med utomhuspedagogik i praktiken? 

Beskriv hur ni arbetar med utomhusaktiviteter/utomhusgården/utomhuspedagogik? 
Hur länge är ni ute om dagen?  

Hur ser upplägget ut när ni är utomhus?  
Skiljer sig era roller som pedagoger beroende på om undervisningen bedrivs 
utomhus eller inomhus?  
 
Vilka fördelar och nackdelar ser de intervjuade förskollärarna på 
utomhuspedagogik? 
Vilka fördelar finns med utomhuspedagogik? 
Vad ser ni för hinder med utomhuspedagogik?  

 


