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Sammanfattning 
Studiens syfte är att öka kunskapen om det utomhuspedagogiska arbetssättet i förskolan. 
För att uppnå syftet används frågeställningar som berör utomhuspedagogikens inverkan på 
barnen samt betydelsefulla faktorer som påverkar utomhuspedagogiken. Intervjuer har 
genomförts med sex förskollärare. Resultatet visar att förskollärarna beskriver att 
utomhuspedagogiken har en viktig roll för barns lärande och utveckling. Majoriteten av 
förskollärarna i studien berättar dessutom att inomhus- och utomhuspedagogiken bör gå 
hand i hand, vilket även framkommer i tidigare forskning. Det framgår även att det 
formella lärandet inte har en lika framträdande roll utomhus som inomhus. Resultatet i 
denna studie synliggör också att utomhuspedagogiken anses ha stor potential, men att den 
påverkas mycket av förskollärarnas inställning och kompetens. 
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1. Inledning  
Fylla lungorna med frisk luft, springa fritt i skogen, känna gräset mellan tårna eller höra 
fåglarna kvittra är bara några saker som man får uppleva utomhus. Jordet (2010) menar att 
barn kan skapa sig helt andra erfarenheter utomhus än inomhus då barnen får uppleva med 
hela kroppen. Dahlgren (2007) poängterar att vi blir piggare, friskare och lär oss bättre, 
men leder utevistelse automatiskt till detta? På förskolan ges barnen ofta möjlighet att gå 
ut på gården som i sig kan vara utmanande, men utifrån våra erfarenheter är det många 
gånger som pedagogiken glöms bort så fort man går utomhus. En fundering som 
uppkommer är: Vilken tillgång får barnen egentligen till att möta utomhuspedagogiken 
under sin tid på förskolan?  
  
Förskolans läroplan lyfter vikten av att låta barn vistas i den kringliggande miljön för att 
utveckla ett medvetet förhållningssätt samt att utveckla sin motorik. Barnen ska få 
förståelse för sin egen roll i natur och miljö samt bli erbjudna aktiviteter på både gården 
och ute i naturen (Skolverket, 2016). Det framgår i förskolans läroplan vikten av att arbeta 
pedagogiskt i naturmiljö. Detta är av vår erfarenhet något som sällan prioriteras och 
Szczepanski (2007) belyser att utomhuspedagogiken har många outforskade möjligheter. 
Därför vill vi skapa en insikt i förskollärares1 syfte med det utomhuspedagogiska 
arbetssättet och hur de tänker att denna pedagogik kan gynna barnen. Med hjälp av 
intervjuer av verksamma förskollärare vill vi utifrån deras perspektiv öka förståelsen för 
vilka faktorer som påverkar arbetet med utomhuspedagogik, för att på så vis bidra till ett 
mer nyanserat förhållningssätt om området. 
  
Björklund (2016) berättar att arbetsglädje och engagemang inte kan tvingas fram, det 
måste komma från hjärtat. Det arbetslaget kan göra är att fånga varje förskollärares 
arbetsglädje och främja den. Förskollärare kommer alltid att ha varierande intressen och 
viljor vilket gör att verksamheten kompletteras på ett gynnsamt sätt. Björklund 
understryker att det är en styrka att förskollärare har olika intressen och engagemang som 
gör att en rik och varierad verksamhet kan skapas. Vi hoppas att genom vårt arbete kunna 
inspirera fler förskollärare till ett medvetet arbetssätt inom utomhuspedagogik och få upp 
sina ögon för dess betydelse i förskolan. 
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att skapa ökad kunskap om utomhuspedagogiska arbetssätt i 
förskolan. För att uppnå syftet och avgränsa arbetet används dessa frågeställningar: 
  
Hur beskriver förskollärarna syftet med utomhuspedagogik? 
  
Hur beskriver förskollärarna att barn gynnas av utomhuspedagogik? 
  
Vilka faktorer påverkar förskolans arbete med utomhuspedagogik enligt förskollärarna? 
 

 

                                                             
1 En person som har gått en förskollärarutbildning på universitet.   
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2. Bakgrund 
Detta avsnitt börjar med att förklara olika centrala begrepp. Sedan kommer det att 
redogöras för barns lek utomhus, hälsa i relation till utevistelse samt utemiljöns påverkan 
på barnen. Därefter presenteras barns lärande genom utomhuspedagogik och fortsätter 
med vilka svårigheter som kan uppstå i det utomhuspedagogiska arbetet. Avslutningsvis 
förklaras teoretiska begrepp och till sist en sammanfattning. 

2.1 Centrala begrepp 
2.1.1 Utomhuspedagogik 

Ett förhållningssätt som eftersträvar ett lärande där både upplevelser och reflektion av 
verkliga erfarenheter i genuina situationer kallas för Utomhuspedagogik. 
Utomhuspedagogik är ett område som inkluderar ett vetenskapligt samarbete mellan flera 
olika kunskapsområden. Bland annat innebär det att rummet för lärande flyttas till 
samhällsliv samt natur- och kulturlandskap. Det är också viktigt att lyfta fram att platsen 
blir betydande för lärande och att samspelet mellan sinnliga erfarenheter och bokligt 
lärande framhävs (Nationellt Centrum för Utomhuspedagogik, 2016). I boken 
“Utomhuspedagogik och lägerskola” från år 2007 refereras till Gelters, universitetslektor 
och forskare, definition av utomhuspedagogik från 2002. Han menar att 
utomhuspedagogik innebär att bedriva en pedagogik utomhus som tillför något som 
pedagogiken inomhus inte kan. 
 
2.1.2 Utevistelse 

Utevistelsen är en naturlig del av förskolans vardag och innebär att barnen får vara ute och 
leka. Enligt Szczepanski (2007) har utevistelse en framträdande roll gällande barns hälsa 
och menar att den kan påverka hela vår livsstil. Björklid (2005) lyfter att när barn får 
vistas ute upplever de ofta större frihet och mindre begränsningar. Leken och aktiviteter 
utomhus värderas lågt, men de kan bland annat ge barnen glädje och trivsel (Brodin och 
Lindstrand, 2008b). 
 
2.1.3 Vad skiljer utomhuspedagogik och utevistelse åt? 

Utevistelse kan innebära att man bara går ut med barnen, men för att uppfylla läroplanens 
mål och riktlinjer, räcker inte det att bara vistas ute. Det krävs ett utomhuspedagogiskt 
perspektiv för att göra utevistelsen till en metod för att uppnå målen i läroplanen (Ohlsson, 
2015). Däremot behövs inte ett utomhuspedagogiskt arbetssätt för att utevistelsen ska ha 
en positiv inverkan på barns hälsa. Nelson (2007) menar att fysisk aktivitet och utevistelse 
är värdefullt för barnen då de stärker immunförsvaret och sänker stressnivåerna. 

Utomhuspedagogik används som ett medvetet arbete för att stödja barns lärande. 
Szczepanski (2007) uppmärksammar att det har visats att barn lär sig bättre när lärandet 
sker utomhus då alla sinnen involveras. 

Den stora skillnaden mellan utomhuspedagogik och utevistelse är vad som görs ute. 
Utevistelsen är inte bunden till utomhuspedagogik, men när förskollärare bedriver ett 
utomhuspedagogiskt arbete är utevistelsen inkluderad. Alltså kommer fördelarna av 
utevistelse också att ingå i utomhuspedagogiken. 

2.2 Barns lek utomhus 
Det är genom lek som barn upptäcker världen. Brodin och Lindstrand (2008b) 
uppmärksammar att många är överens om att barn tar sig an världen med hjälp av lek. 
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Kreativiteten, skärpan och fantasin i leken växer om barn har tillgång till mångsidiga och 
naturrika områden. Därmed kan man konstatera att naturen bidrar till barns lärande utan 
att de upplever att de måste prestera. Ofta startar barns upptäckarglädje i naturens rikedom 
där de också utmanas när det kommer till fysiska och psykiska förmågor. Björklid (2005) 
menar att det inte finns samma begränsningar utomhus som inomhus och att barnen får 
uppleva en frihetskänsla. Det finns också, enligt Brodin och Lindstrand (2008a), tillgång 
till naturliga lekmaterial som stenar, plankor och vattenpölar. Vidare anser de att 
utomhusmiljön är mer inkluderande för alla barn och genom medvetenhet gällande 
utformningen av utomhusmiljö vidgas lekmöjligheterna och barns behov kan mötas. 
  
Aktiviteter inomhus ses ofta som det meningsfulla för barns lärande på förskolan till 
skillnad från utevistelsen. Brodin och Lindstrand (2008b) uppmärksammar att uteleken 
inte har en lika framträdande roll som aktiviteter inomhus då de värderas högre när det 
kommer till barns lärande. Aktiviteter utomhus kan ge välbehag och nöje medan 
aktiviteter inomhus förenas med lärande, vilket kan medföra att det som görs inomhus 
anses som mer betydande för barnens utveckling. Det lyfts fram två olika former av 
lärande, det formella lärandet som äger rum inomhus samt det informella som sker 
utomhus. Uteleken finns i förskolans läroplan, men får inte en sådan stor roll i och med 
den diffusa kopplingen till barns lärande. Det informella lärandet som sker utomhus har en 
stor relevans för barnen, men underskattas ofta. Dock är det fördelaktigt att leka i 
naturrika områden då fantasin, kreativiteten och intensiteten i barns lekande ökar (Brodin 
& Lindstrand, 2008b). 
  
Utomhus får barnen möjlighet att skapa kontakt med den naturliga miljön, men det kräver 
att barnen ges tillfällen till utomhusvistelse. Sandberg och Vuorinen (2008) menar att vara 
ute och leka, i förskolan och hemmet är betydelsefullt för barns fysiska socialisation. Barn 
måste få bekanta sig med sin omgivning utifrån de egna förutsättningarna och sin 
utvecklingsnivå vilket är möjligt med hjälp av lek i utomhusmiljöer. Även Watts (2013) 
belyser att det är när barnen får möjlighet att vistas i den kringliggande miljön som de 
kommer att skapa en relation till den. 

2.3 Hälsa i relation till utevistelse 
Vikten av utevistelse i relation till barns välbefinnande har bara blivit allt tydligare desto 
mer forskning som görs om ämnet. Nelson, docent och överläkare, (2007) noterar att det 
blir allt vanligare för barn att få problem med hälsan. Det som barn utsätts för i 
barndomen kommer troligtvis att påverka dem i vuxen ålder när det till exempel gäller 
olika sjukdomar, livskvalitet och psykosociala problem. I förskolans läroplan belyser 
Skolverket (2016) att barn ska få utveckla en förståelse för värdet av att vara hälsosam. 
Nelson (2007) understryker att miljön är en betydande faktor när det kommer till barnens 
fysiska och psykiska välbefinnande. För att bidra till en hälsosam utveckling hos barnen 
bör man tänka på att sätta barnet i centrum, låta dem vara fysiskt aktiva och involvera 
deras sinnen när det rör deras läroprocess. Det är utomhus som man möjliggör 
användandet av andra färdigheter utöver den verbala förmågan. Utevistelse och fysisk 
aktivitet är gynnsamt då de sänker stressnivåerna och är positivt för immunförsvaret. 
  
I dagens samhälle är det tydligt att barns hälsa påverkas av vår livsstil. Szczepanski (2007) 
tar upp att barn i dagens samhälle rör på sig alldeles för lite och äter fel kost vilket får 
konsekvenser såsom viktuppgång och ett mer stillasittande liv. Att vara hälsosam berör så 
mycket mer än kost och motion. Det handlar också om kroppens mekaniska funktioner, att 
tänka sammanhängande, hantera stress och att bevara relationer till andra. 
Utomhuspedagogik kan, enligt Szczepanski, vara en lösning på detta då hälsa och lärande 
går hand i hand. Att lära utomhus innebär även att man får ta den av den tysta kunskapen 
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som spänningar i musklerna när man springer eller doften av olika bär och frukter. Att 
vara utomhus gör att man frångår den strukturerade inomhusmiljön och får ett oförutsett 
möte med det som finns utomhus. Både Szczepanski (2007) och Lars-Owe Dahlgren, 
professor i pedagogik, i en intervju gjord av Björkman (2006) är tydliga med att 
samverkan mellan boklig bildning och sinnliga erfarenheter är nödvändigt för barns 
lärande. Dahlgren menar att läsa sig fram till kunskap inte är tillräckligt utan man måste 
ge sig ut och bekanta sig med den. Det är också viktigt att redan i ung ålder få känna 
samhörighet med naturen för att värna om den och den omgivande miljön. Att lära känna 
olika platser kan få barn att uppleva samhörighet. Han betonar att utevistelse även får 
barnen att utmanas motoriskt som är angeläget när det kommer till utveckling, lärande och 
hälsa. Szczepanski (2007) noterar att barn måste ges möjligheter att leva hälsofrämjande 
där de får utvecklas och lära vilket blir ett projekt för bland annat politiker, arkitekter, 
hälsoutvecklare och förskollärare att se till. 

2.4 Hur utomhusmiljön påverkar barnen 
Miljön på förskolan har en stor påverkan på barnen, bland annat när det gäller deras 
kunskapsutveckling. Enligt Skolverket (2017) bör det finnas en överblick över både inne- 
och utemiljön då de tillsammans bildar en helhet för barnens utveckling och lärande samt 
att miljöerna kan öppna upp för sociala relationer. Hur den fysiska miljön utformas spelar 
stor roll för både planering och genomförande av aktiviteter. Att vara utomhus på 
förskolan ska bjuda in barnen till lek och aktiviteter i planerad miljö, men även i 
naturmiljö (Skolverket, 2017). Även förskolans läroplan (Skolverket, 2016) belyser detta 
och skriver vidare att barn ska ha möjlighet att växla mellan olika aktiviteter under dagen. 
Barnens egna planer, kreativitet och fantasi i lek och lärande likväl inomhus som utomhus 
ska ges utrymme. 
En väl utformad utomhusmiljö har många fördelar både utifrån hälsa och barnens 
relationer. Björkman (2005) beskriver vikten av en god utomhusmiljö för att minska 
konflikter och stress hos barnen. En bra utformad förskolegård med en rik miljö minskar 
risk för sämre hälsa, koncentrationsförmåga samt motoriska färdigheter. En varierande 
gård ger barnen större möjlighet till växlingsrik lek. Hon menar vidare att aktiviteter och 
lek utanför gårdens staket kan utmana barnens motorik och fysik på ett naturligt sätt samt 
att de får en utvecklad medvetenhet för naturen. Att vistas utomhus får både barn och 
vuxna att känna välbefinnande där både ljuden och stressen blir mildare. Björklund (2016) 
lyfter vikten av utemiljöns utformning, för att se till att hela barnets behov av fysisk 
aktivitet, avkoppling och lek prioriteras mer. 
 
Många är överens över den vikt som förskolans gård har för barnen. Grahn (2007) 
professor i landskapsplanering och Björklund (2016) beskriver att vissa inte inser hur 
viktig förskolegården är, men att det faktiskt är där barnen spenderar den största delen av 
sin tid när de är utomhus på förskolan. Grahn (2007) menar vidare att utflykterna blir allt 
färre vilket innebär att för vissa barn är gården den enda platsen utomhus som de får leka 
på under tiden på förskolan. Björklid (2005) noterar att lek utomhus ger en känsla av frihet 
med få restriktioner och bidrar till barns utveckling och upptäckter i omvärlden. En 
medveten uppbyggd gård med löst material som plankor och bildäck öppnar upp för 
fantasi och kreativitet hos barnen som kan använda materialet till olika konstellationer. 
Det har visat sig att barn i Sverige, i jämförelse med andra barn, i större grad använder sin 
fantasi och kreativitet utomhus och att de föredrar naturmaterial framför färdig 
lekutrustning. 
  
Det behöver inte vara avancerat, aktiva vuxna och lättillgängligt material kan bidra till 
givande lek utomhus. Watts (2013) skriver att både föräldrar och förskollärare har en 
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betydande roll för att ge barnen kunskap som behövs för att ta välgrundade bedömningar 
och beslut. Det är viktigt att ge barnen ytterligare resurser för att de ska få möjligheten att 
utöka sin lek. Vidare menar Watts att det inte nödvändigtvis krävs dyr utrustning för att 
uterummet ska upplevas som bra och givande. Att ha tillgång till en pinne eller en lerig 
pöl kan få ett livligt barn att bli djupt fokuserad i sin aktivitet. Även äldre barn kan bli 
uppslukade när de leker med naturliga element som sand, lera och vatten. Att vara djupt 
involverad i en aktivitet kan kopplas ihop med barns hälsa och självkänsla. Forskning av 
Doktor William Bird (2007) visar att barn kan fokusera och koncentrera sig bättre när de 
har varit utomhus, naturliga miljöer har betydligt bättre inverkan än de konstruerade 
miljöerna. Detta har visat sig extra tydligt på barn med ADHD, men det är fördelaktigt för 
alla barn. Vidare visar forskningen också att detta kan vara positivt för emotionell balans 
och helande för kropp och själ.  
  
Oavsett uterummets storlek är det enligt Watts (2013) av vikt att utvärdera hur det 
används av barnen samt hur det går att förbättra för att erbjuda goda upplevelser utomhus. 
När barnen är utomhus ska de få upptäcka, utforska och utveckla sin självkänsla. Miljön 
utomhus ska utformas så att den fokuserar på att tillgodose barnens behov. Hur gården än 
ser ut bör man, enligt Watts, tänka på vad den erbjuder och om den involverar att alla barn 
får tillträde till det som erbjuds. Sandberg (2009) menar att alla barn inte får möjlighet att 
delta i alla olika miljöer. Det är vanligt att barn utesluts vilket gör att de går miste om det 
utforskande och deltagande som andra barn får ta del av. Det blir förskollärarens roll att 
engagera alla barn i verksamheten utomhus för att de ska ges liknande förutsättningar för 
lärande som övriga barn. Watts (2013) lyfter att för att ta tillvara på utemiljön kan 
förskollärare arbeta tillsammans med föräldrar och barn. Hon ger förslaget att börja med 
en lista över vad förskolan ska erbjuda barnen för att sedan fundera över hur utemiljön 
utnyttjas utifrån det som finns till förfogande. Här menar hon att barnen bör ha stort 
inflytande. Watts beskriver att förskollärarna kan ställa sig frågorna om det finns 
möjligheter till att få en lugn stund där barnen kan slappna av, att plantera, att leka med 
naturmaterial som sand, lera och vatten eller att springa, skrika och klättra? 
 
Både naturen och förskolegården påverkar på olika sätt barnens lek. Szczepanski (2007) 
menar att barn som får vara utomhus i en skiftande miljö leker mer varierat och är friskare 
än dem som leker i en artificiell och trist utomhusmiljö. Förskolegården kan bidra till en 
högre lekkvalitet och att barnen spenderar mer tid utomhus om det finns en stor yta som är 
influerad av naturen. Även Björklund (2016) belyser rörelseutrymmets vikt och menar att 
barnens möjlighet till rörelse i den egna närmiljön2 är mycket mer begränsad i dagens 
samhälle, speciellt i städer.  
 
Det är gynnsamt för barn att få vistas i miljöer där deras lek utmanas och där de själva är 
utforskare. Watts (2013) uppmärksammar att en miljö där barn kan styra utrymmet, 
bygga, utforska och experimentera är förmånligt för dem. Utomhus kan barnen skapa band 
till sin omgivning och ta ansvar för den. När barnen får ta del av förändringarna som sker 
utomhus när årstiderna ändras kan de börja skapa en förståelse för tid. Erfarenheter som 
barnen får i utemiljöer är ofta något som de kommer ihåg hela livet. Watts poängterar 
vidare att leken alltid är det centrala oavsett om den sker i en trädgård eller på något annat 
ställe. Leken utomhus skapar ett djup som är svår att uppnå inomhus. Omgivningen 
utomhus är det bästa för barnen när det handlar om att möta den oförutsägbara och 
utmanande världen omkring dem. 
 

                                                             
2 Miljön som finns runt omkring det aktuella stället (SAOL, 2015). Exempelvis skogen eller parken i 
närheten av en förskolegård. 
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2.5 Lärandet genom utomhuspedagogik 
Forskning visar att vi lär oss bättre utomhus. Något som Szczepanski (2007) menar är att 
lärmiljöer utomhus såsom skogen, staden eller parken bidrar till andra sätt att lära och en 
ökad minneskapacitet just för att sinnena hos barnen involveras på andra sätt än inomhus. 
Det är något som Watts (2013) också beskriver. Genom att ta barnen till parker eller andra 
närliggande platser menar Watts att de kan få ett bredare utbud av lärandeupplevelser. 
Szczepanski (2007) och Jordet (2010) lyfter att lärande och kunskap bör skapas i samspel 
mellan utomhus- och inomhusmiljön. Szczepanski beskriver att en av förutsättningarna för 
barns lärande är att skaffa sig förstahandserfarenheter utomhus. Det krävs att barnen får gå 
ut i den levande miljön för att hämta dessa. Utomhuspedagogik bidrar till mer kreativitet, 
men samtidigt kan det vara problematiskt att skapa lärmiljöer där alla barns kompetenser 
tas tillvara. Szczepanski belyser vidare att det tidigare var vanligt att sära på teori och 
praktik medan det nu ofta anses att båda behövs för lärprocessen. Även Dewey (2004) 
filosof och pedagog, uppmärksammade att uppdelningen mellan teori och praktik inte är 
ett fördelaktigt arbetssätt för barns utveckling. Det är enligt Szczepanski (2007) väsentligt 
att låta barnen använda sina sinnen i sitt lärande då de utgör runt 85% av vår 
kommunikation, alltså är den mer framträdande än den verbala kommunikationen. 

Fler involverade sinnen ger ett djupare lärande, men det är svårt att stimulera alla sinnen 
inomhus. Björklund (2016) skriver om vilka fördelar som utomhuspedagogik medför och 
menar att dessa blir allt mer synliggjorda genom forskning. Bland annat har det visats att 
både inlärningen och resultatet blir bättre om man använder sig av utemiljön under en del 
av undervisningen. Gärdenfors (2013), professor i kognitionsvetenskap vid Lunds 
Universitet, menar att alla sinnen är delaktiga när informations tas in. Finns en rik miljö 
där alla sinnena stimuleras blir det också ett rikare minne av den nya kunskapen. Om 
möjligheten att koppla ihop en situation med ett direkt lärande ges kommer kunskapen att 
fästa sig bättre. 
  
Utomhusmiljön kan vara en källa till effektivt lärande för barn. Watts (2013) lyfter fram 
att det är stort fokus på lek och att få upptäcka som tillsammans är bland det viktigaste för 
barns lärande. En utomhusmiljö som går att besöka ofta och som är inspirerande kan bidra 
till upplevelser som är av hög kvalitet och som får barn att lära effektivt från en tidig 
ålder. Watts menar att barn börjar utforska ivrigt från den sekund de föds. När barn är 
utomhus behöver de tillträde till utrymmen som är spänningsfyllda och utmanande. Det är 
betydelsefullt att erbjuda olika texturer och ytor som barnen kan gå och krypa på. Hon 
menar att vuxna behöver ha insikt i hur barns lärandeprocess kan utvecklas på bästa sätt 
och de spelar en stor roll i denna process. Både vuxna och barn har en större frihet 
utomhus i och med utrymmet som inte vanligen förekommer inomhus.  De vuxna bör 
observera barnens interaktion med miljön samt hur situationer, årstider och tillgängliga 
element kan utöka deras lärande. En medveten vuxen kommer att kunna komplettera och 
anpassa den naturliga miljön för att kunna utmana barnen i deras lärande under hela året 
(Watts, 2013). 

2.6 Svårigheterna i arbetet med utomhuspedagogik 
Utemiljön är en arena för barns sociala utveckling som kan medföra problematik om det 
inte finns närvarande förskollärare. Brodin och Lindstrand (2008a) menar att barn kan 
vilja leka ostört från förskollärarna för att få samspela ifred med andra barn. Däremot 
påstår Ärlemalm-Hagsér (2008) att det kan förekomma mobbning och uteslutning om 
förskollärarna inte har uppsyn. Att vara utomhus och vara hälsosam samt ta del av den 
utvecklande naturen behöver alltså inte endast vara positivt enligt författaren. Vidare lyfts 
svårigheten av att behålla uppmärksamhet på det lärandeobjekt som barnen ska upptäcka 
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när man är utomhus och vikten av förskollärarnas arbetssätt. Förskollärarna bör sträva 
efter att framhäva barns intressen och tillvarata deras idéer i verksamheten. 
  
Fördelarna med utomhuspedagogik är många, men det finns en viss problematik i 
användandet av den. Claesdotter (2005) lyfter att när man befinner sig i utemiljön möter 
man hela tiden nya upplevelser som stimulerar alla sinnen. Det finns väldigt många 
fördelar med att vara utomhus och det är svårt att hitta något negativt, men det kan ändå 
uppstå konflikter i arbetslag om detta. Claesdotter skriver vidare att dessa konflikter 
uppstår i och med förskollärarnas brist på kunskap gällande hur man arbetar utomhus med 
den pedagogiska verksamheten. Samtidigt är det utomhus som det sker mest lärande där 
sinnen involveras och det väcks nyfikenhet, känslor, samarbete och skapandeförmåga. Det 
är förskollärarens ansvar att utforska utomhusmiljön och planera för hur den kan nyttjas i 
relation till läroplanen. 
  
I intervjun tillsammans med Dahlgren av Björkman (2006) påpekar han att 
oförutsägbarheten, som uppstår utomhus, skapar osäkerhet hos förskollärare. Förskollärare 
tror ofta att deras uppgift är att ge svar på frågor och funderingar som uppstår hos barnen 
och vara en expert. Medan det oftast handlar om att barnen vill få stöd för att besvara det 
de undrar för att tillslut behärska kunskapen själv. 

2.7 Teoretiska begrepp 
2.7.1 Formellt lärande 

Formellt lärande är det lärande som är planerat, organiserat och förekommer med hjälp av 
läromedel med syfte att nå en tydlig målbild (Nelson & Svensson, 2005). 
 
2.7.2 Informellt lärande 

Informellt lärande innebär samspel med miljön utan en plan eller ett mål för lärande. 
Lärande ses som en konstant process som inte utvärderas eller planeras i förväg (Nelson & 
Svensson, 2005). 

Lärandet som sker inom- och utomhus skiljer sig stort mellan varandra. Något som tydlig 
kan urskiljas är att formellt lärande framträder starkt inomhus, medan utevistelsen 
förknippas med informellt lärande (Brodin & Lindstrand, 2008b). Det blir viktigt att ha 
kunskap om att det finns två skilda lärandeformer och att de förknippas med olika miljöer. 
För att förstå utomhuspedagogikens förutsättningar är det betydelsefullt att känna till 
dessa teoretiska begrepp. 

2.8 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis lyfter majoriteten av litteraturen många fördelar med att använda 
utevistelse och arbeta med utomhuspedagogik. Barnen gynnas när det kommer till deras 
lärande då sinnena stimuleras bättre utomhus och bidrar till ett rikare minne. Även barns 
lek utmanas gällande fantasi och kreativitet. I en värld av mycket stillasittande kan barnen 
med hjälp av utevistelse förbättra sin hälsa och välmående. Trots allt positivt som medförs 
av utomhuspedagogiken, tydliggör litteraturen att många förskollärare tycker att den är 
svår att arbeta med. Det kan bero på oförutsägbarheten och osäkerheten som uppstår 
utomhus. Med hjälp av delaktiga, aktiva och engagerade förskollärare kan man utveckla 
utomhuspedagogiken och ta sig an utmaningar man ställs inför. I denna studie kommer de 
teoretiska begreppen formellt och informellt lärande att användas för att diskutera 
förskolans arbete med utomhuspedagogik.  
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3. Metod 
I det här avsnittet kommer vi att redogöra för hur vi har gått tillväga för att samla in vårt 
empiriska material. Inledningsvis går vi igenom undersökningsmetod, urval samt 
datainsamling för att sedan gå in på tillförlitlighet, etiska ställningstaganden och tillslut 
metoddiskussion. 

3.1 Undersökningsmetod 
Studien som ligger till grund för resultatet i detta arbete utgörs av kvalitativa intervjuer. 
Genom intervjuer kan man samla material angående informanternas erfarenheter och 
uppfattningar gällande utomhuspedagogik. Vi menar att intervju är ett lämpligt metodval 
då vårt syfte är att skapa ökad kunskap om utomhuspedagogiska arbetssätt i förskolan 
utifrån förskollärarnas perspektiv. Löfgren (2014) lyfter att ny kunskap kan uppstå genom 
lyssnandet på andra. Intervju är en metod för att skaffa sig kännedom om en persons 
erfarenheter och tankar i anknytning till ett visst område. Karlsson (2014) påpekar dock att 
valet av undersökningsmetod kan ge konsekvenser för vad som egentligen synliggörs. 
  
Kvale och Brinkmann (2014) menar att intervju ofta framstår som enkel, men i själva 
verket är det svårt att genomföra en intervju med bra kvalitet. Det är avgörande att 
intervjun får en bra början då det redan där påverkar hela intervjuns standard. Det gäller 
att den som intervjuar visar respekt, förståelse och intresse, detta för att informanten ska 
känna sig bekväm med att dela med sig. I avslutningen av intervjun är det betydande att ge 
ordet till informanten en sista gång för att ge ytterligare chans till att dela tankar och 
funderingar. För att försöka säkerställa intervjuer av god kvalitet förberedde vi oss med en 
intervjuguide (Bilaga 1) och tog hjälp av uppföljningsfrågor. Våra intervjufrågor skapades 
i relation till vårt syfte och våra frågeställningar. 

3.2 Urval 
I den här studien ingår sex informanter. Detta eftersom det kändes genomförbart med 
tanke på arbetets tidsplan och omfattning, samt för att få tillräckligt med data för att 
besvara frågeställningarna. Urvalet av dessa utgjordes av ett kriteriebaserat urval 
(Christoffersen & Johannesen, 2015) där våra kriterier var att de skulle vara verksamma 
och utbildade förskollärare. Tre av våra informanter valdes även utifrån ett snöbollsurval 
något som författarna vidare menar är en bra metod att använda om det är svårt att få tag i 
informanter. Vi kontaktade förskolor som i sin tur hänvisade till förskollärare som 
uppfyllde våra kriterier. De övriga tre valdes genom att vi kontaktade förskollärare som vi 
mött under vår studietid då vi vikarierat på olika förskolor. 
Förskollärare med fingerade namn Antal år som verksam förskollärare 

Peter 3 år 

Maria 11,5 år 

Johanna 30 år 

Pernilla 2 år 

Håkan 7 år 

Rebecca 7 år 
Tabell 1. Urval 
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3.3 Datainsamling 
Förskollärarna kontaktades i god tid via telefonsamtal för att vi skulle vara säkra på att 
intervjun skulle gå att genomföra. Platsen för intervjuerna bestämdes av informanterna, 
men vi tydliggjorde vikten av att det skulle vara en plats utan risk för störningsmoment. 
Det tyckte vi var betydelsefullt för att alla informanter skulle kunna koncentrera sig under 
intervjun. Informanterna fick missivbrevet (Bilaga 2) minst en dag innan intervjun, de 
hade därmed god tid på sig att läsa igenom brevet innan intervjun. Informanterna behövde 
alltså inte stressa igenom brevet precis innan intervjun. 
 
Intervjuerna pågick i ca 30–40 minuter och i början av varje intervju påminde vi 
förskolläraren igen vilka rättigheter som gällde för informanten. Intervjun genomfördes 
med stöd från intervjuguiden (Bilaga 1) där uppvärmningsfrågor och huvudfrågor ingick. 
För att kunna bearbeta materialet spelades samtalen in med hjälp av en mobiltelefon.  

3.4 Databearbetning 
När vi sedan samlat vårt material påbörjades databearbetningen. Det insamlade materialet 
lyssnades igenom och transkriberades ordagrant. Detta för att kunna bearbeta materialet i 
relation till arbetets frågeställningar. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att 
transkribering innebär en omvandling från ett muntligt samtal till en skriven text. För att 
hitta den relevanta informationen användes överstrykningspennor för att förtydliga de 
meningsbärande enheterna. Denna transformation medför även att man går miste om det 
levande sociala samspelet såsom tonläge och kroppsspråk. I och med att vi genomfört alla 
intervjuer personligen hade vi möjlighet att under tiden göra små anteckningar om det var 
något som var av vikt, som inte framkom i inspelningen av ljudet. Därmed gick vi inte 
miste om det sociala samspelet på samma sätt. 
  
För att sortera studiens insamlade empiri har vi först grovsorterat materialet utifrån våra 
frågeställningar. Därefter har vi analyserat materialet med meningskoncentrering. Kvale 
och Brinkmann (2014) menar att meningskoncentrering som analys innebär att man kortar 
ner informantens uttalande. Även om uttalandena blir kortfattade ska huvudinnebörden 
finnas kvar. Vi valde meningskoncentrering eftersom att vi upplever att det är ett tydligt 
sätt att framhäva flera informanters yttranden. I resultatavsnittet presenteras vår analys och 
avsnittet är strukturerat utifrån våra frågeställningar. Därefter har vi delat upp texten 
utifrån det centrala från informanternas utsagor i varje avsnitt. 

3.5 Tillförlitlighet 
Ljudinspelningarna från intervjuerna har noga transkriberats ord för ord och vi styrker 
presentationen av resultatet med citat från förskollärarna. Citaten presenteras i studiens 
resultat på ett sätt så att de inte tas ur sitt sammanhang, därmed behåller de sin 
trovärdighet. Citaten kommer att återspegla informanternas uppfattningar. Även om 
uppfattningarna motsätter varandra lyfts båda sidor vilket även styrker resultatets äkthet då 
det visar en mer rättvis bild av informanternas åsikter (Bryman, 2011). Alla intervjuade 
förskollärare är utbildade, men svaren de gav är personliga och speglar inte allas sätt att 
tänka gällande utomhuspedagogik. Därmed finns ingen garanti att studien går att 
genomföra med liknande resultat, dessutom kan deras sätt att tänka förändras över tid. 
Bryman (2011) menar att forskarna av en studie ska ha ett granskande synsätt för att 
uppnå tillförlitlighet och att redogörelsen av processen är komplett och lättillgänglig. Vi 
har försökt att frångå personliga värderingar i genomförandet av intervjuerna och vid 
bearbetningen av dem.  
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Informationen som samlats in under arbetet förstörs efter att arbetet har blivit godkänt. 
Därmed finns möjligheten att styrka och konfirmera de uppgifter som har samlats in om 
det behövs. Vi upplever källorna som relevanta för studien, dels på grund av utbildningen 
och deras erfarenhet. 

3.6 Etiska ställningstaganden 
De forskningsetiska principerna som lyfts av Vetenskapsrådet (2011) är följande: 
informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Dessa har vi förhållit 
oss till i skrivandet av denna studie. Det är av vikt att få samtycke av de deltagande 
personerna därför behövde information om undersökningen ges (Löfdahl, 2014). Något vi 
har gjort genom att förskollärarna fick ta del av ett missivbrev (Bilaga 2) i vilket 
information om studien och deras rättigheter gavs. Innan intervjun började redogjorde vi 
muntligt syftet och deras rättigheter än en gång för att säkerställa att de förstått att 
intervjun var frivillig. Samt att de hade rätt att avbryta när som helst utan att ange orsak 
och att de kommer få vara anonym. Att vara anonym innebär att ingen kan koppla ihop 
informanten med den insamlade datan. Därför har vi valt att inte nämna informanternas 
verkliga namn utan istället ersätta dem med fingerade namn. I vårt arbete har vi valt att 
använda oss av ordet förskollärare istället för pedagog, därför har vi ändrat detta i vissa 
citat för att få en mer enhetlig text och bättre struktur. 
  
Att förstöra anteckningar och ljudfiler efter genomförd studie är viktigt, något som även 
Löfdahl (2014) poängterar. Förskollärarna informerades utifrån konfidentialitetskravet att 
insamlad data enbart skulle användas i denna studie och att ljudfilen, efter att arbetet 
godkänts, förstörs för att hindra spridning till utomstående (Vetenskapsrådet, 2011). I och 
med att det bara är vi som kommer att ta del av det insamlade materialet kommer inte 
uppgifterna spridas eller användas till något annat ändamål, alltså kommer även 
nyttjandekravet att uppfyllas. 
 

3.7 Metoddiskussion 
Intervju som metod medför både för- och nackdelar. Med hjälp av intervjuerna fick vi ut 
information direkt från en primärkälla vilket är fördelaktigt då informationen inte har 
genomgått flera led och tolkats av andra. Vi fick ut relevant information utifrån 
förskollärarnas perspektiv. För att få ytterligare inblick i utomhuspedagogik på olika 
förskolor krävs fler intervjuer som även hade varit mer krävande tidsmässigt. Om vi hade 
valt en annan metod som exempelvis observation hade vi möjligtvis fått ett annat resultat. 
Observationer kunde gett oss en annan uppfattning om förskolans arbete med 
utomhuspedagogik som kunde stärka eller motsäga det resultat vi fick ut av intervjuerna. 
Dock var kvalitativa intervjuer fördelaktigt för vårt arbete därför att vi ville fördjupa oss i 
utomhuspedagogiska arbetssätt utifrån förskollärares perspektiv. 
 
3.7.1 Arbetets upplägg 

Fördelningen av arbetet startade med uppdelning av gemensamt vald litteratur som vi läste 
på varsitt håll. Vi antecknade det som var av vikt för att kunna delge varandra. Utifrån 
litteraturen skrev vi tillsammans avsnittet bakgrund. 
 
En intervjuguide (Bilaga 1) och ett missivbrev (Bilaga 2) utformade vi tillsammans som 
var uppstarten för våra intervjuer. Vi ansvarade för tre intervjuer var. Under två av 
intervjuerna var båda närvarande. Vår tanke var att vi båda skulle närvara vid samtliga 
intervjuer, men på grund av olika omständigheter var inte detta möjligt. Därför var det 
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viktigt att vi båda läste igenom alla transkriberingar. En fördel med att vara två intervjuare 
var att båda fick ta del av det muntliga samtalet och inte endast den transkriberade texten, 
som kan upplevas något tunn i jämförelse med själva samtalet. En annan fördel var att 
personen som inte hade huvudansvaret för intervjun kunde uppmärksamma när det 
behövdes följdfrågor. Nackdelen vi upplevde när vi intervjuade enskilt var att 
prestationskravet blev större. Samtidigt kan det utifrån informantens perspektiv vara mer 
bekvämt att intervjun utförs av en person eftersom att det blir en jämnare maktbalans. 
 
Resultatet, analysen och diskussionen har skrivits tillsammans för att fördela arbetet lika 
eftersom att det är ett gemensamt arbete som båda ska stå för. 

4. Resultat 
Avsnittet kommer att redovisa resultatet från intervjustudien med sex förskollärare där 
deras perspektiv på utomhuspedagogik synliggörs. Det innefattar förskollärarnas syfte 
beträffande arbetet med utomhuspedagogik, hur de beskriver att barn gynnas av 
utomhuspedagogik samt avslutas med vad som påverkar förskolans arbete med 
utomhuspedagogik enligt förskollärarna. Avslutningsvis kommer en sammanfattning av 
det viktigaste i resultatet. 

4.1 Hur beskriver förskollärarna syftet med utomhuspedagogik? 
Inledningsvis presenteras de intervjuade förskollärarnas åsikter gällande uppdraget att 
arbeta med utomhuspedagogik. Därefter redogörs vad syftet med utomhuspedagogik är 
och vidare beskrivs vad syftet med utevistelse i förskolan är enligt förskollärarna. 
 

4.1.1 Uppdraget att arbeta med utomhuspedagogik 

Uppdraget att arbeta med utomhuspedagogik, som det står formulerat i förskolans 
läroplan, är något som förskollärarna verkar tolka på olika vis. Vissa av dem berättar att 
uppdraget att arbeta med utomhuspedagogik står tydligt i läroplanen. Till exempel säger 
Rebecca:  
 

Jo, för jag tänkte då att det är dels det här att man utvecklar sin motorik, de gör de ju 
väldigt mycket här med tanke på nivåskillnader på vår gård och koordination tränar de ju 
och kroppsuppfattningen. Att man ska värna om sin hälsa och sitt välbefinnande. 

 
Även Johanna berättar att uppdraget är tydligt i förskolans läroplan, men uttrycker att alla 
delarna i förskolans verksamhet har betydelse för barns lärande och utveckling oavsett om 
det sker inom- eller utomhus. Hon uttrycker att: Ja det finns ju jättemycket i läroplanen, 
det är som jag säger att jag tycker det är tokigt om vi bara ser det vi gör inomhus, att det 
är bara det som ska prägla en dag på förskolan. 
  
Pernilla beskriver däremot att uppdraget inte är lika självklart, då hon inte håller med om 
att uppdraget är lika tydligt formulerat i läroplanen. Hon säger: Men det känns ju inte som 
att det står så bra, så mycket om det, i läroplanen. Några av förskollärarna förklarar att 
uppdraget att arbeta med utomhuspedagogik erbjuder stort utrymme för tolkning. Det 
beror således på vem som läser den. Peter säger: Ja, men som med mycket annat inom 
förskolans läroplan så handlar det mycket om tolkning. Och då måste man sitta ned på de 
individuella förskolorna och diskutera. 
  
De intervjuade förskollärarna uttrycker att uppdraget att arbeta med barns motoriska 
utveckling är viktig och är något som bör stimuleras på förskolan. Detta kan enligt 
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förskollärarna enklast göras genom att vara ute med barnen. Dock beskriver de att det är 
olika för olika förskolor. Peter berättar: Ja, alltså när det kommer till just exempelvis 
motorik och rörelse som det står i läroplanen att man ska erbjuda så är ju utomhusmiljön 
väldigt tacksam. Men det är upp till den individuella förskolan. Vidare berättar de att det 
även är upp till varje förskola att målen följs. Peter uppmärksammar att arbetet på 
förskolorna i Sverige varierar utifrån olika faktorer: Jag tror att det skiljer sig jättemycket 
i Sverige vad man har för förutsättningar. Vi har ganska goda förutsättningar både i 
staden, stadsdelen och nära till park och skog. 
 
Sammanfattningsvis visar resultatet att syftet att arbeta med utomhuspedagogik kan 
variera utifrån att uppdraget i läroplanen har stort tolkningsutrymme. 
4.1.2 Syftet med utomhuspedagogik 

Att ha ett pedagogiskt arbetssätt både inom- och utomhus är något som förskollärarna är 
eniga om. Majoriteten av förskollärarna berättar att syftet med det pedagogiska arbetet 
upplevs mer formellt inomhus och att syftet utomhus ofta hamnar på mer informellt 
lärande, det vill säga att de lär sig själva genom den fria leken och spontana aktiviteter. 
Förskollärarna beskriver ändå att olika pedagogiska aktiviteter som påbörjats inne kan de 
fortsätta med utomhus. Till exempel säger Rebecca: Ute och inne ska gå hand i hand, det 
du gör inne kan du bygga vidare på ute. Hon beskriver också att aktiviteter som påbörjats 
utomhus också kan tas med in: Utomhus har flyttat in lite grann. 
  
Något som alla förskollärare i studien berättar är den gemensamma viljan av att ha ett 
genomtänkt syfte med det utomhuspedagogiska arbetet där alla förskollärarna i arbetslaget 
har samma grundsyn. Maria arbetar på en förskola med en tydlig utomhusprofil och 
förklarar att det som skiljer dem från andra traditionella förskolor är att de har ett tydligare 
syfte med sin utevistelse. Hon säger: Vi lär ute och vi är inne, medan en vanlig förskola 
kanske gör tvärtom, de lär inne och är ute. Peter beskriver att syftet med 
utomhuspedagogik kan variera inom arbetslaget, men berättar att det inte är något negativt 
då det öppnar upp för diskussioner. Han säger:  
 

Men själva synen på utomhuspedagogik skulle jag säga är att vi är ganska överens. Och 
det är just för att vi har fått sitta och diskutera igenom. Sen som sagt så vore det tråkigt 
om vi var överens om allt. 

  
Flera förskollärare i studien uttrycker att deras förskola föredrar ett gemensamt 
förhållningssätt där de har samma syfte med utomhuspedagogiken, men det är inte alltid 
så i verkligheten. Även om de flesta har en samsyn är det inte alltid som det visar sig i 
verksamheten. Håkan säger: Det handlar ju om, jag vet inte om det handlar om 
organisation eller prioritering. På förskolan med utomhusprofil anställs endast 
förskollärare som har ett miljö- och naturinriktat intresse på så vis får dem en verksamhet 
där alla främjar användningen av utomhuspedagogik. Maria berättar att i fall de tillhört 
kommunen hade de inte haft full kontroll över vem som anställs. Hon berättar vidare att 
genom att anställa kollegor som har ett intresse för utomhuspedagogik kommer det att 
underlätta arbetet:  
 

Och då kanske man får en kollega som inte är intresserad av utevistelse och ser ingen vits 
med det. Men alla vi som jobbar här brinner för Ur och Skur och vi ser den stora nyttan 
som finns med vår pedagogik.  

  
Utomhuspedagogik är för många av förskollärarna i studien en självklarhet i förskolan. De 
beskriver att syftet med utomhuspedagogik kan variera från ställe till ställe beroende på 
vilket syfte de har med denna aktivitet. Enligt Håkan strävar de flesta efter att ta sig iväg 
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till skogen, men vad som sker där är individuellt: Jag tror de flesta också försöker komma 
iväg till skogen, men sen kan det vara skillnad på vad man gör när man är i skogen eller 
vad man gör när man är ute. Peter har erfarenheter av förskolor som inte har ett 
genomtänkt förhållningssätt till utomhuspedagogik och ofta försvårar arbetet för sig 
själva. Han säger:  
 

Men jag har definitivt erfarenhet av att det finns förskolor och förskollärare som skulle 
behöva tänka mer kring det och ofta tror jag att de gör det mer komplicerat än vad det är. 
Jag tror att de kanske särskiljer den här planerade pedagogiska aktiviteten som vi ska 
göra på tisdag och att den ska vara något speciellt från den övriga rutinmässiga 
verksamheten. 

 
Resultatet visar förskollärarna är således eniga om vikten av att arbeta pedagogiskt ute, 
men för att det ska kunna uppfattas som pedagogiskt behövs ett syfte med arbetet. 
4.1.3 Syftet med utevistelse 

Flera av förskollärarna beskriver att när man väljer att gå ut kan syftet ofta vara för att 
underlätta för en verksamhet som kan vara underbemannad. Även om utemiljön ofta 
används på detta vis berättar förskollärarna att den inte behöver ses som opedagogisk och 
obetydlig. Peter säger:  
 

Utomhuspedagogiken har då en tendens att bli den här vi går kort idag så vi går ut, men 
samtidigt kan jag tycka att man inte ska förminska värdet av det för att det är inte så att vi 
har suttit på kvällsmötet och planerat aktiviteter och allting annat är inte pedagogiskt. 

 
Att gå ut med barnen blir en snabb lösning, men det kan ändå vara av värde om man tar 
tillvara på de spontana situationerna. Peter nämner att: Det finns så mycket man kan 
upptäcka med barnen även om det kanske inte är planerat ute men då är det upp till en 
själv att fånga upp de tillfällena. 
  
Pernilla berättar att det finns ett syfte med att barnen får vistas utomhus. Hon förklarar att 
man bör ta tillvara på de betydelsefulla ögonblicken och se lärandet även utomhus: Ja, 
men att man tar tillvara på att se till att det blir värdefulla stunder och även lärande som 
sker medan man är ute. Jag tänker även om man inte har något super uppstyrt man ska 
göra ute. Vidare beskriver hon att utomhuspedagogik innebär mer än att bara vara ute. 
Utomhuspedagogik bedrivs inte automatiskt när man går utanför ytterdörren. Hon säger: 
Jag tänker utomhuspedagogik i motsats till att springa av sig. 
 
Förskollärarna i resultatet uttrycker att det är viktigt att ha ett syfte med utevistelse, men 
att det i vissa fall kan bli ett syfte som innebär mer fördel för att verksamheten ska fungera 
än för barnen. 

4.2 Hur beskriver förskollärarna att barn gynnas av utomhuspedagogik? 
Detta avsnitt innefattar de intervjuade förskollärarnas uppfattningar om hur 
utomhuspedagogik kan vara gynnsamt för barn. 
4.2.1 Utomhuspedagogik som tillgång 

Utrymme för rörelse och ljud, få uppleva naturen, värna om miljön och vår hälsa är några 
av de företeelser som förskollärarna beskriver gynnas av utomhuspedagogik. Peter säger 
att utrymmet utomhus är större än inomhus och att det ger barnen ett friare spelrum:  
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Förskolegrupperna är som regel ganska stora idag och då när man är inomhus kan det bli 
en lite trängre miljö och det kanske inte ger riktigt lika mycket utrymme för höga ljud och 
rörelse för att det ska gå att hålla en tolererbar ljudnivå där inne.  

 
Han berättar vidare att det stora utrymmet utomhus kan bidra till ett bättre socialt samspel:  

Generellt så blir det ju mindre konflikter utomhus just för att man är ju inte upp i näsan 
på varandra. Utomhus kan man åtminstone gå ifrån varandra mycket lättare. Inomhus är 
det som att vi har de rummen vi har. Utomhus är det kanske lättare att få lite andrum. 

  
Förskollärarna är eniga om att det gynnar barnen att utforska och lära i naturen. 
Utevistelse beskrivs inte som något förutbestämt och där finns det rikligt med möjligheter. 
Håkan uttrycker:  
 

En tydlig fördel är att det är om man ska se naturen och utomhusmiljöerna som ett rum så 
är det ett väldigt neutralt rum. Man pratar ofta om att det är rummet och miljön som 
bestämmer vad som är möjligt att göra där. 

 
Dessutom är utomhusmiljön naturligt föränderlig och kräver inte samma omvårdnad av 
förskollärarna som inomhusmiljön. Utöver det är materialet också könsneutralt och 
utomhusrummet är generellt mycket friare än det rum som vi har inomhus. Peter förklarar 
att det krävs att man tar tillvara på utomhusmiljön och faktiskt beger sig ut för att man ska 
kunna vidga sitt lärande: Så fördelarna är dels det sen naturen, det är svårt att lära sig om 
och i naturen om man faktiskt inte beger sig ut. 
  
Alla förskollärare berättar att hälsa och rörelse är oerhört viktigt och där kan 
utomhusmiljön vara en stor tillgång. Rebecca säger att det är av vikt att både värna som 
sig själv och den omgivning man befinner sig i:  
 

Det är bra med rörelse och att man mår bra av att röra på sig, men också att man mår bra 
av att ta hand om vår miljö. Jag är ju med i en grupp om lärande för hållbarutveckling så 
jag kan ibland gå och panta burkar och flaskor med dem och träna på att ta hand om vår 
miljö, att vi är rädd om våra saker. 

 
Resultaten visar således att friheten som uppstår i utevistelsen har tillsammans med 
utomhuspedagogiken många fördelar som exempelvis bättre hälsa och lärande.  

4.3 Vilka faktorer påverkar förskolans arbete med utomhuspedagogik enligt 
förskollärarna? 
I avsnittets början beskrivs förskollärarnas åsikter gällande ramfaktorer som påverkar 
arbetet med utomhuspedagogik. Vidare beskrivs det hur arbetet varierar utifrån barnens 
ålder och varför det kan vara gynnsamt att arbeta med utomhuspedagogik med barn i alla 
åldrar. Sedan redogörs för förskollärarens roll i barnens lärande utomhus, svårigheterna 
som påverkar arbetet med utomhuspedagogik och till sist presenteras vilka faktorer som 
förskollärarna vill förändra. 
4.3.1 Ramfaktorer som påverkar arbetet med utomhuspedagogik 

Alla förskolor har olika förutsättningar och vardagen varierar från dag till dag. Det finns 
vissa faktorer som alla förskollärare uttrycker påverkar arbetet med utomhuspedagogik. 
Enligt förskollärarna kan den ofta underbemannade personalstyrkan vara ett hinder som 
gör det problematiskt att arbeta med utomhuspedagogiken. Rebecca säger: Många barn 
och lite personal eller ny personal kan ju vara en brist. Att man kanske inte kan göra allt 
som man har tänkt. Johanna berättar att bristen på personal också kan påverka hur dagen 
måste struktureras upp: Vi har väldigt svårt att gå till skogen på eftermiddagarna för då 
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blir vi ju två förskollärare. Så man måste som göra det på förmiddagarna. Det kan många 
gånger komma saker emellan som gör att man får tänka om: Peter säger: Ofta kommer vi 
in på plan B. 
  
En annan faktor som kan vara ett hinder för det pedagogiska arbetet utomhus är tillgången 
till lämpliga närmiljöer. De flesta förskollärarna upplever att de har bra tillgångar till 
närmiljöer såsom skogen, staden och parken. Till exempel Rebecca berättar: Vi har ju bra 
närområden med mycket att upptäcka både i centrum och skog och lite sånt. 
Bussförbindelsen är ju bra om man vill ta sig iväg någonstans. De förskollärare som har 
pratat väl om tillgången av närmiljöerna förklarar också att tillgångarna inte alltid tas till 
vara på då det ibland är omständigt att vistas utanför gården. Peter säger: Det kan ju vara 
lite problematiskt för då ska det finnas förutsättningar att gå iväg. Pernilla som arbetar på 
en central förskola beskriver avståndet till närmiljöer som ett hinder för att kunna arbeta 
med utomhuspedagogik: För det är just det att det måste vara hyfsat nära. Man måste 
kunna hinna gå dit. Och orka gå dit, för barnen skull. 
  
I och med att förutsättningarna att gå till närmiljöer inte alltid finns blir istället 
förskolegården, enligt förskollärarna, arenan för utomhuspedagogiken. Förskollärarna 
berättar att gården används både i den fria leken, men även till aktiviteter. Till exempel 
Peter säger:  
 

Så vi utnyttjar utemiljön jättemycket och det är allt ifrån som jag sa tidigare. Nu går vi ut 
för vi måste röra på oss, för barnen är uppe i taket till att vi går ut och ska leta fotspår. Vi 
går ut för att samla saker, vi ska hitta skatter i skogen, vi ska rita en karta så det är allt 
möjligt.  

 
De flesta förskollärarna pratar positivt om deras gård som har många alternativ till rörelse. 
Rebecca berättar att deras omgjorda gård och om dess goda inverkan på barnen: Den är ju 
utvecklad för att de ska kunna röra sig och det är inga rutschkanor och sådant utan men 
stubbar. Att man ska få öva motorik och klättra. Peter förklarar att det är viktigt att ha i 
åtanke hur gården är utformad för att barnen ska utvecklas enskilt och tillsammans:  
 

Här tror jag vi kör lite mer minimalistiskt så att barnen tvingas använda sin fantasi och de 
kommer på allt mellan himmel och jord. Och inte singelleksaker, det ska uppmuntra till 
lek tillsammans. Inte så att här sitter jag på min gunga. Det klassiska, det blir en kö till 
gungorna och förskollärarna får stå och putta. 

 
Flera förskollärare i studien beskriver att barns fantasi gynnas av fritt och löst material. 
Detta materialet kan användas till allt möjligt och det är barnen som styr leken. Håkan 
säger att materialet möjliggör att det finns goda förutsättningar för att arbeta med 
utomhuspedagogik:  
 

Men att det finns så att de kan bygga kojor och bära och experimentera med sånt 
material, bygga hinderbanor. Barn har väldigt bra fantasi när det kommer till sånt löst 
material, typ stubbar och bräder gör de hur mycket som helst med. Med och utan oss. 

  
Johanna beskriver vad en förskolegård bör uppfylla: Att den ska bli inspirerande och att 
det finns lärande på olika sätt. Ja, inspirerande och att det ska erbjudas olika lek. 
Förskollärarna berättar att en förskolegård med dåliga förutsättningar kan utgöra ett hinder 
för att arbeta med utomhuspedagogik. Pernilla uttrycker att de saknar en bra utformad 
gård eftersom att möjligheterna till grovmotorik är begränsade i deras utemiljö. Gården 
består till stor del av sandlådor. Hon säger:  
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Sen känns det som att man skulle vilja ha någonting mer. Om det hade funnits någonting 
där de kunde få fysisk aktivitet, alltså grovmotorik. Kanske något att klättra på, man ser ju 
det på barnen att de klättrar typ på bänkar och sånt som står. Det är verkligen det som jag 
tycker behövs, man behöver möjligheten att röra på sig i stort. 

 
Enligt förskollärarna finns det flera faktorer som påverkar det utomhuspedagogiska 
arbetet. Avgörande blir, enligt dem, personalstyrkan samt tillgången till närmiljöer. Även 
gårdens utformning har en betydande roll. 
4.3.2 Yngre och äldre barn 

Det är tydligt att alla förskollärare förstår betydelsen av att inkludera både yngre och äldre 
barn i det utomhuspedagogiska arbetet. Majoriteten av förskollärarna i studien finner det 
svårare att lära ut till de yngre barnen och en del av dem menar att samma problematik 
gäller inomhus. Peter säger:  
 

Men i dialogen vi har haft kring det så har det hela tiden varit att vi ska försöka involvera 
alla och inklusive dem små. För varför ska inte de utmanas. Så generellt så tycker jag att 
det är ingenting som är särskilt men det kan absolut vara lite klurigare för dem absolut 
minsta. Men det gäller för inomhuspedagogiken också.  

 
Pernilla berättar att det kräver eftertänksamhet och även mer arbete i förväg när man ska 
arbeta med barn i de yngre åldrarna: Med de yngre barnen tar det ju kanske mer 
planering, man kanske måste förbereda mer och så. 
  
Många av förskollärarna berättar om fördelarna med att använda utomhusmiljön som en 
mötesplats för alla barn speciellt på förskolor med åldersnära grupper. Johanna säger: Nu 
har ju vi åldersindelat, men jag tror ute möts vi ju alla. Lärande av varandra. Det är 
mycket lärande som sker sinsemellan barnen och en mötesplats för många barn på olika 
sätt. Peter uppmärksammar att yngre barn ser vad de äldre gör för att sedan ta efter dem 
och göra likadant. När barn i olika åldrar möts kan lärande ske samtidigt som de kan 
tilldelas olika roller i barngruppen. Han säger:  
 

Jag håller med om att det finns fördelar med att små barn lär av äldre barn, men det kan 
också bli den här att små barn och stora barn få olika roller ifall det är blandade 
barngrupper.  Det finns mycket man kan lära av varandra där, men då kan man se till att 
det sker under kontrollerade former eller vad man ska säga. 

 
Förskollärarna berättar att det kan vara problematiskt att arbeta med utomhuspedagogik 
tillsamman med de yngsta barnen, men det gäller inte bara för pedagogiken utomhus. 
Något positivt som förskollärarna beskriver är användandet av utomhusmiljön som en 
mötesplats för äldre och yngre barn. 
4.3.3 Förskollärarens roll 

Förskollärarna i studien beskriver att förskollärare kan ta olika roller när det kommer till 
barns utforskande. Alla intervjuade förskollärare berättar att det är betydelsefullt att som 
förskollärare vara närvarande och arbeta medforskande tillsammans med barnen. 
Exempelvis säger Peter: 
 

 Ja, men den generella rollen som en förskollärare har i såna tillfällen inne som ute är att 
stötta dem i deras utforskande. Kom med kluriga frågor, utmana dem vidare, föreslå att 
man kan prova på andra sätt. Uppmuntra dem att lära varandra, fråga varandra, hjälpa 
varandra.  
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De är även överens om att frågor är en påverkande faktor när det handlar om att föra 
barnens lärande och utforskande framåt. Samt ge dem möjlighet att på egen hand klura på 
funderingarna istället för att ta en enkel utväg genom att ge dem svaret direkt. Pernilla 
berättar:  
 

Man försöker i allmänhet, att tänka att inte bara ge svaret. Utforska det tillsammans eller 
i alla fall prata om det och fråga om barnen har några teorier eller så där. Jag tycker det 
är kul när man får en fråga man själv inte vet svaret på. För man blir på riktigt själv 
intresserad och så får man som diskutera det. 

  
Håkan uttrycker att man inte endast kan låta barnens lärande styras av frågor för då kan 
det som ska läras ut tappas bort. Det finns många strävansmål i läroplanen som ska 
uppfyllas och det kan bli svårt om man alltid ska utgå från barnens intressen. Håkan säger:  
 

Men jag tycker att jag också får vara lite föreläsande så man inte tappar bort vad det är 
jag vill lära ut genom att bara ställa frågor. Om bara barnens intresse får styra så tappar 
jag ju bort läroplanen någonstans också och tappar bort mitt uppdrag. Det får vara en 
balans. 

 
Förskollärarna är överens om att man i sin yrkesroll påverkar barns utforskande och 
lärande. De förklarar att man med hjälp av väl valda frågor kan föra lärandet framåt och 
att man samtidigt ska beröra barns intressen utan att det egna uppdraget glöms bort.  
4.3.4 Svårigheter som påverkar arbetet med utomhuspedagogik  

Förskollärarna är eniga om att det inte alltid är lätt att genomföra arbetet med 
utomhuspedagogik i förskolan utan beskriver att det finns en del svårigheter. Tidigare i 
resultatavsnittet har förskollärarna uttryckt att inomhus- och utomhuspedagogiken ska gå 
hand i hand och har lyft möjligheterna att ta ut materialet som normalt sätt är inomhus. 
Enligt förskollärarna är det däremot mer komplicerat än så och handlar mycket om 
förskollärarens inställning. Peter säger:  
 

Somliga material kanske blir svårare att ta med sig ut men som sagt jag tror alltid att om 
du har den inställningen att det går att hitta substitut. Egentligen tror jag inte att det finns 
så himla mycket hinder om man bara väljer att se det som det. 

  
Något som Håkan beskriver som en svårighet är de okontrollerbara omständigheterna som 
ständigt finns i en förskolas vardag: En grej som är lite svår är ramfaktorer. Det handlar 
om väder, kläder. Se till att alla har tid, påklädning, organisation, hur många ska man gå 
iväg med, hur många är man ute. Dessa ting kan ses som obetydliga, men kan ha en stor 
inverkan på utomhuspedagogiken. De omständigheter som inte går att kontrollera kan 
bidra till att hela dagen måste planeras på ett helt nytt sätt. Det som redan är planerat 
kanske inte alltid går att genomföra berättar Rebecca:  
 

Det kan vara en nackdel om det är många borta på huset och vi måste hjälpa till 
någonstans och då kanske man måste tänka om man har tänkt göra något speciellt, som 
att gå på utflykt eller någonting då kanske man måste ändra om sin tanke då. Så det kan 
vara nackdel att det man har planerat, det kanske inte blir så beroende på hur situationen 
på huset ser ut. 

 
Att arbeta med utomhuspedagogik är inte alltid lätt, berättar förskollärarna i studien. De 
uppmärksammar att förskollärarnas inställning kan underlätta eller göra arbetet mer 
komplicerat. Även olika ramfaktorer, som dagligen kan variera, kan försvåra arbetet med 
utomhuspedagogik i förskolan. 
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4.3.5 Faktorer som förskollärarna vill förändra 

När förskollärarna fick frågan om vad de hade förändrat om de hade möjlighet var det stor 
variation på svaren. Förskollärarna uttryckte olika visioner som kan påverka och förändra 
arbetet med utomhuspedagogik. Exempelvis Rebecca vill ha bättre möjligheter till att 
utforska närmiljön. Varje förskola har olika förutsättningar som kan försvåra 
möjligheterna att ta sig iväg på utflykter. Hon säger:  
 

Ja, det kanske skulle vara att få sig möjligheten att gå iväg oftare än vad vi gör. Gå iväg 
och upptäcka närmiljön även med de yngre barnen och de äldre, men just nu är det lite 
svårt. För barnens olika situationer och behov, det är lite svårt att ta sig iväg allihopa.  

 
Några förskollärare prioriterar förbättringar på gården framför utforskandet av närmiljön, 
då de anser att gården är särskilt viktigt i och med barnens dagliga användning av den. 
Håkan säger: Alltså hade gården varit större hade jag inte gnällt. Det finns vissa förskolor 
som har skogsdungar på gården, en sådan vill jag ha. Peter anser att det gården har att 
erbjuda spelar roll. Det handlar inte bara om storleken utan också om material som man 
har tillgång till: Det skulle vara kul att ha en liten hörna med just byggmaterial. Inte spik 
och så kanske, men att de har plankor som de kan ställa upp mot träden och bygga av och 
förändra. 
 
De intervjuade förskollärarna hade många tankar om förändring av faktorer när det 
handlar om det pedagogiska arbetet utomhus. Det var fokus på olika områden som 
exempelvis närmiljöer, gården och material som alla kopplas till arbetet med 
utomhuspedagogik. 

4.4 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis visar resultatet att förskollärarna i studien uttrycker att förskolans 
läroplan har stort tolkningsutrymme. Det kan, enligt dem, göra att arbetet med 
utomhuspedagogik varierar mellan olika förskolor. Alla förskollärarna beskriver fördelar 
med både utevistelse och utomhuspedagogik. Vidare säger de att det är viktigt att ha ett 
syfte när man ska arbeta med utomhuspedagogik för utan ett syfte uppfattas arbetet inte 
som pedagogiskt. Förskollärarna berättar att de faktorer som påverkar det 
utomhuspedagogiska arbetet bland annat är förskolans personalstyrka och tillgång till 
närmiljöer. En ytterligare faktor som visas i resultatet är att förskollärarnas inställning till 
utomhuspedagogik är avgörande för att barn ska få tillgång till ett lärande utomhus. 

5. Analys 
I analysavsnittet kommer resultatet att analyseras i relation till annan litteratur och 
forskning. Analysen är strukturerad efter arbetets frågeställningar. 

5.1 Hur beskriver förskollärarna syftet med utomhuspedagogik? 
De intervjuade förskollärarna menar att pedagogiken inomhus och utomhus inte ska 
skiljas åt, istället ska de sammankopplas. Pedagogiken anses vara mer organiserad 
inomhus och utevistelsen utgörs till stor del av spontanitet och den fria leken. Szczepanski 
(2007) och Jordet (2010) betonar också vikten av samspelet mellan inomhus- och 
utomhusmiljön, som fördelaktigt för barns lärande. Även förskolans läroplan (Skolverket, 
2016) belyser värdet av användandet av båda miljöerna, något som Skolverkets allmänna 
råd om måluppfyllelse i förskolan (2017) också beskriver som betydelsefullt då miljöerna 
tillsammans bildar en helhet för barnens utveckling. 
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Som beskrivs i resultatet berättar förskolläraren som arbetar på en Ur och Skur förskola att 
de har ett annat syfte med det utomhuspedagogiska arbetet i jämförelse med de mer 
traditionella förskolorna. Skillnaden som beskrivs handlade om att Ur och Skur förskolor i 
huvudsak menar att det sker ett formellt lärande utomhus, till skillnad från de traditionella 
som anser att det formella lärandet sker inomhus. Syftet med det utomhuspedagogiska 
arbetet kan således variera beroende på vilken förståelse arbetslaget har av uppdraget. 
Brodin och Lindstrand (2008b) menar att lärande har en mer framträdande roll inomhus än 
utomhus. Aktiviteterna utomhus står i relation till informellt lärande då de fokuserar på 
trivsel och nöje medan de inomhus kopplas till formellt lärande. Därför kan man ofta se 
inomhusmiljön som mer gynnsamt för barnens utveckling. 
 
Förskollärarna i studien uppmärksammar viljan av ett gemensamt syfte beträffande arbetet 
med utomhuspedagogik. Även om förskollärarna berättar att de föredrar ett gemensamt 
syfte är det inte alltid självklart att det kommer till uttryck i verksamheten. Som beskrivs i 
resultatet behöver varierande uppfattningar inte vara ett hinder då det öppnar upp för 
diskussioner inom arbetslaget. Björklund (2016) har också uppmärksammat att det finns 
en fördel i att förskollärare har olika engagemang och intressen, då det utgör möjligheten 
att skapa en varierad och rik verksamhet. I och med att alla har olika områden de har 
kompetens och intresse för blir också undervisningen i förskolan både bredare och rikare. 
Vidare uppmärksammas det i resultatet att ett gemensamt intresse hos förskollärarna blir 
betydande om en förskola har en viss inriktning. Om man aktivt arbetar efter ett 
gemensamt syfte gällande arbetet med utomhuspedagogik fungerar inte verksamheten om 
en kollega inte förstår poängen med utevistelse.  
 
I resultatavsnittet poängterar förskollärarna att det är vanligt att barn får vistas utomhus 
under tiden de är på förskolan, men det är inte lika självklart att de får vistas i utemiljöer 
utanför gården. Vidare belyses att vad man gör utomhus varierar från ställe till ställe. 
Förskollärarna i studien tror att många har en bra tanke med utevistelsen, men att det finns 
stora skillnader när det handlar om vad man faktiskt gör utomhus. Sandberg och Vuorinen 
(2008) skriver att barnen måste få tillfällen att knyta an med naturen och det kräver 
utevistelse. Genom att låta barnen leka i utomhusmiljöer kan de skapa ett band till 
omgivningen utifrån deras egna förutsättningar och utvecklingsnivå. Watts (2013) håller 
också med om att barnen behöver vistas i en miljö för att skapa en relation till den. Som 
tidigare presenterats i resultatet finns erfarenhet av förskolor som inte prioriterar 
utomhuspedagogiken nog mycket och tycker att man bör ge den mer uppmärksamhet. Att 
det finns många outforskade möjligheter inom utomhuspedagogiken är något som även 
Szczepanski (2007) lyfter. 
 
I resultatdelen framkom det att det fanns en stor spridning gällande de intervjuade 
förskollärarnas tolkning gällande det utomhuspedagogiska uppdraget i läroplanen. Det 
framgick att vissa tyckte att uppdraget gällande utomhuspedagogik har en uppenbar roll i 
förskolans läroplan medan andra inte ser det lika tydligt. När ämnet om 
utomhuspedagogik kopplat till läroplanen berördes under intervjuerna tog många upp 
hälsa och motorikens betydelse för barnen, de tyckte att det speglades tydligt i läroplanen. 
Resultatet beskriver att de intervjuade förskollärarna uppfattar läroplanen som 
tolkningsbar och att det ligger i betraktarens ögon vad som uppfattas. Brodin och 
Lindstrand (2008b) uppmärksammar att man kan se en koppling mellan läroplanens 
uppdrag och utevistelse, men många anser att det sker ett informellt lärande utomhus. Det 
gör att lärande i relation till utevistelse inte får en framträdande roll i läroplanen. 
 
Förskollärarna beskriver i resultatet att det är relativt vanligt att använda utomhusmiljön 
som en lösning på olika problem som kan uppstå. Bland annat vid personalbrist eller som 
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ett sätt att låta energiska barn få utlopp för sin energi. Ärlemalm-Hagsér (2008) belyser 
vikten med förskollärares arbetssätt då det blir avgörande för om utevistelsen ska bli 
positiv för barnen. Både Claesdotter (2005) och Dahlgren i intervjun av Björkman (2006) 
uppmärksammar den svårighet som kan uppstå av förskollärarens osäkerhet gällande 
utomhuspedagogik. Vidare menar Claesdotter att detta kan orsaka konflikter i arbetslag 
om hur arbetet med utomhuspedagogik ska genomföras. I resultatet betonas det att det inte 
är en självklarhet att man bedriver utomhuspedagogiskt arbete bara för att man går ut. 
Dock lyfts det att man kan ta tillvara på värdefulla stunder, även om de inte är planerade. 
 
Som synliggörs i resultat och litteratur bör inomhus- och utomhuspedagogik samspela 
med varandra. Det framgår att Ur och Skur och de traditionella förskolorna inte arbetar på 
samma sätt. Båda vill lyfta barns lärande, men gör det i olika miljöer. Vidare framkommer 
det att uppdraget i läroplanen anses tolkningsbar av både litteratur och studiens 
intervjuade förskollärare. 

5.2 Hur beskriver förskollärarna att barn gynnas av utomhuspedagogik? 
Det beskrivs i resultatet att utomhuspedagogik ger plats för rörelse och ljud, ger 
möjligheter att skapa relationer med naturen och få möjlighet att värna om den samt vår 
hälsa. Då barngrupperna ofta är relativt stora ger utomhusmiljön ett spelrum som är 
mycket friare än inomhus. Björklid (2005) lyfter att barn får uppleva en frihetskänsla 
utomhus då begränsningarna inte är lika strikta som inomhus. Som visas i resultatet märks 
en stor barngrupp av på ett helt annat sätt inomhus. Utomhus är möjligheten till andrum 
större och platser finns för egen tid, vilket en förskollärare tror kan leda till mindre 
konflikter. Det är något som Szczepanski (2007) instämmer med. Att vara i naturen 
medverkar till bättre koncentration och gör att man får mer lugn och återhämtar sig bättre. 
Både Szczepanski och Björkman (2005) menar att färre konflikter uppstår när man vistas 
utomhus. 
 
I resultatet redogörs det för att en av fördelarna med utomhusmiljön är att det är ett 
neutralt rum som inte är förutbestämt. Szczepanski (2007) redogör för att utomhusmiljön i 
jämförelse med inomhusmiljön inte är strukturerad utan oförutsägbar, där man inte vet vad 
man kommer att stöta på. En annan fördel, som belyses i resultatet, är att till skillnad från 
inomhusmiljön behöver man inte aktivt arbeta med att förändra utomhusmiljön, då det 
sker automatiskt efter årstiderna. Vidare visar resultatet att materialet som finns i naturen 
upplevs vara könsneutralt, men att ett lärande i och om naturen blir problematiskt om man 
inte vistas i den. Watts (2013) förklarar att det inte behövs mycket för att uterummet ska 
framstå som givande i och med att man kan utnyttja de naturliga platserna och resurserna 
som finns. Både Szczepanski (2007) och Dahlgren i Björkman (2006) är överens om att 
man måste befinna sig i naturen och få en förstahandsupplevelse för att barn ska få 
möjlighet till lärande. 
 
Det framkommer i resultatet att det är viktigare än någonsin att värna om miljön och 
barnens hälsa. Det synliggörs att rörelse bidrar till välmående, men man mår också bra av 
att värna om miljön. Vikten av att involvera barn i hållbar utveckling är stor, för att öva 
barnen på att vårda vår miljö. Szczepanski (2007) håller med om att barn ska få lära sig att 
vara rädda om den natur vi har med tanke på hur situationen för miljön ser ut i dagens 
samhälle. Vidare menar han och Dahlgren i intervju av Björkman (2006) att barn måste få 
möjlighet att uppleva samhörighet med sin omgivning för att på så vis vilja beskydda den. 
I resultatet beskrivs det att alla förskollärare har berättat att en fördel som 
utomhuspedagogiken medför är att den är hälsofrämjande. Nelson (2007) betonar att 
miljön har en påverkan på barns välbefinnande och menar att barn allt oftare får problem 
med hälsan som kan ha negativ inverkan på dem resten av livet. Szczepanski (2007) 
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noterar att barn nuförtiden har ett mer stillasittande liv. Deras brist på motion och den 
dåliga kosten leder inte bara till viktuppgång utan påverkar både sinne och kropp.  
 
Både förskollärarna i studien och litteraturen lyfter fram friheten som uppstår utomhus och 
kopplar det till att konflikter minskar. Vidare belyses fördelarna med det neutrala 
uterummet och vikten av att värna om miljön. 

5.3 Vilka faktorer påverkar förskolans arbete med utomhuspedagogik enligt 
förskollärarna? 
Olika miljöer är en faktor som både kan påverka möjligheterna och verka hindrande i det 
utomhuspedagogiska arbetet. Som beskrivs i resultatet pratade majoriteten av 
förskollärarna gott om de närmiljöer som de har tillgång till. De försöker utnyttja 
möjligheterna att besöka skogen, staden och parken. Både Szczepanski (2007) och Watts 
(2013) lyfter fram vikten av närmiljöer eftersom att de kan ge barnen mångsidiga 
lärandeupplevelser. I en intervju av Björkman (2006) belyser Dahlgren betydelsen att få 
vistas på orörda platser som utmanar fantasin och öppnar upp för påhittighet. Skogen och 
ängen är helt öppna och består inte av styrda aktiviteter på det sätt som en lekplats kan 
göra. I resultatet framgår det att en förskollärare, som arbetar nära centrum, anser att 
avståndet till närmiljöer är besvärligt och upplever att det inte finns nog bra 
förutsättningar för att besöka dessa platser. Det framkommer i resultatet att för barnens 
skull anses det viktigt att ta sig iväg, men det upplevs svårt att hinna med det utifrån 
förskolans tidsramar. Problematiken med tillgången till närmiljöer i dagens samhälle är 
något som Björklund (2016) nämner, hon menar att möjligheten till rörelse minskar i och 
med att utbudet av närmiljöer är sämre i städer. 
 
I resultatdelen betonas det att man ofta nyttjar förskolegården när tillgången till närmiljöer 
är begränsad. De flesta av förskollärarna pratar om att deras gårdar används flitigt och de 
är positiva till de möjligheter som finns på gården. De beskriver att gården påverkar 
barnen på ett gynnsamt sätt genom goda förutsättningar för rörelse och motorik. Grahn 
(2007) och Björklund (2016) upplyser vikten av en välplanerad förskolegård. De menar 
vidare att många inte förstår vilken betydelse den har, men det är där barnen oftast 
befinner sig när de är utomhus på förskolan. Är förutsättningarna för att ta sig utanför 
gården svåra, blir utformningen av gården desto viktigare poängterar Grahn (2007). Något 
som beskrivs i resultatet är att det anses vara betydelsefullt att fundera runt gårdens 
innehåll och tycker att dess fokus bör ligga på att erbjuda aktiviteter som bjuder in till 
gemensam lek. Björkman (2005) redogör för att en bra gård kan vara fördelaktigt när det 
gäller barns relationer då det kan minska konflikter och stress hos barn. Hon beskriver 
vidare betydelsen för barns hälsa, koncentration och motoriska färdigheter och även 
Björklund (2016) framför att gården kan tillgodose barnens behov av fysisk aktivitet och 
återhämtning. 
 
Som beskrivits i resultatet är alla förskollärare överens om att alla barn oavsett ålder ska 
involveras i det utomhuspedagogiska arbetet. De yngre barnen ska också utmanas 
utomhus, men en del av förskollärarna uttrycker att det är svårare att göra de yngsta 
barnen delaktiga. Det är viktigt att inkludera alla barn för att alla barn behöver utmanas. 
Svårigheten med yngre barn gäller inte enbart utomhus, utan är något som upplevs av 
förskollärarna som en utmaning inomhus också. I resultatet lyfts åsikten att det krävs mer 
tanke och planering i arbetet med de yngre barnen. Watts (2013) beskriver att det är 
betydelsefullt att ge barn möjlighet till utomhusrum som är utmanande och spännande. 
Det är viktigt för alla barn att utomhusmiljön har hög kvalitet för att gynna ett 
framgångsrikt lärande från en tidig ålder. Hon anser att det är betydelsefullt att gården 
erbjuder olika sorters texturer och ytor som barnen kan bekanta sig med och krypa på. 
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I resultatet framgår det att många av förskollärarna beskriver förskolegården som en 
mötesplats för alla barn, vilket blir extra viktigt om man arbetar på en åldersindelad 
förskola. Utemiljön blir då en plats där alla kan mötas och lära av varandra. Enligt Watts 
(2013) bör man fundera över vad en gård erbjuder och om den ger alla barn tillgång till det 
som erbjuds. Sandberg (2009) observerar att det är vanligt att barn utesluts i vissa miljöer. 
De missar möjligheter till utforskande och deltagande i vissa aktiviteter. Författaren menar 
vidare att förskollärarna har ett ansvar att se till att alla barn på förskolan får liknande 
förutsättningar för lärande utomhus som resten av barnen.  
 
I resultatdelen framkommer det att alla intervjuade förskollärare förklarar att det är viktigt 
att vara stöttande när det gäller barns utforskande. Genom att vara närvarande kan man 
uppmuntra barnen att utforska både självständigt och tillsammans med andra barn. De 
berättar vidare att som medforskande förskollärare bör man inte ge svaren till barnen 
direkt, utan istället med hjälp av frågor utmana dem vidare. Watts (2013) lyfter att 
förskollärare spelar en stor roll för barns utvecklings- och lärandeprocess. Även 
Ärlemalm-Hagsér (2008) tydliggör vikten av förskollärarens roll och att deras arbetssätt 
har betydelse för barns inkludering i verksamheten. Watts (2013) anser att förskollärarna 
behöver vara medvetna för att kunna utmana barnen för att föra deras lärande framåt. Som 
synliggjorts i resultatet tycker förskollärarna att det är spännande och roligt att få en fråga 
de själva inte vet svaret på för då kan man ta reda på det tillsammans med barnen. 
 
Det betonas i resultatet att en förskollärare uttrycker att frågor inte endast bör styra barns 
lärande, eftersom det kan bli svårt att bibehålla de lärandemål man har satt upp. 
Förskolläraren beskriver att det handlar om en balans mellan barnens intresse och 
förskollärarens lärandemål, låter man barnens intresse styra kan läroplanen tappas bort. 
Dahlgren i en intervju av Björkman (2006) betonar att vistelsen tillsammans med barn 
utomhus lätt skapar osäkerhet. Förskollärarna kan tro att de ska ge svar på allt som barnen 
undrar och vara något av en expert. Han lyfter vidare att det egentligen handlar om ett 
samspel mellan förskollärare och barn för att nå kunskapen man söker. Målet är i 
slutändan att barnen ska bemästra kunskapen själva. 
 
I resultatet framkommer det att majoriteten av förskollärarna berättar att det finns en del 
svårigheter i arbetet med utomhuspedagogik. Att man ska förena arbetet inomhus med 
arbetet utomhus är något som alla förskollärare har uttryckt, men hinder uppstår. Allt 
material passar inte för utomhusbruk och därmed blir det svårt att ta ut vissa aktiviteter. 
Resultatet visar att förskollärarnas inställning är avgörande, ofta skapar man fler hinder än 
nödvändigt. Claesdotter (2005) och Watts (2013) menar att förskollärare har en viktig roll 
när det kommer till barns lärande utomhus. En aktiv och medveten förskollärare kan 
genom utforskande av utomhusmiljön komplettera miljön för att ge barnen möjlighet till 
lärande. Andra svårigheter, som beskrivs i resultatet, som kan påverka den pedagogiska 
verksamheten är väder, kläder, tid samt personaltäthet. Förskollärarna i studien beskriver 
att verksamheten påverkas när de är underbemannade, det kan innebära att det man 
planerat inte går att genomföra. Ofta får man använda sig av plan B. Szczepanski (2007) 
poängterar också att man utomhus möter många oförutsägbara händelser till skillnad från 
inomhus.  
 
I resultatet redogörs det att de intervjuade förskollärarna svarar mycket varierat angående 
förändringsområden för utomhusmiljön. Bland annat vill en förskollärare ha fler 
möjligheter att gå iväg på utflykter och Grahn (2007) belyser också att utflykterna 
förekommer allt mer sällan. Detta betyder att i vissa fall blir gården barnens enda ställe för 
utomhuslek och utomhuspedagogik. Andra förskollärare i studien vill ha en större gård. 
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En annan berättar också att det material som erbjuds på gården spelar roll och hoppas på 
att kunna utveckla en bygghörna till barnen. Brodin och Lindstrand (2008b) menar också 
att materialet på gården har betydelse för barnens kreativitet och fantasi.  
 
Sammanfattningsvis är tillgången till närmiljöer en faktor som påverkar det 
utomhuspedagogiska arbetet. Vidare påverkas arbetet även av gårdens utformning och 
möjligheter samt barnens ålder. Förskollärarens roll och inställning har en stor betydelse 
för det barns lärande och arbetet med utomhuspedagogik. 

6. Diskussion  
I diskussionsavsnittet har vi utifrån vår analys reflekterat och diskuterat våra åsikter i 
relation till intervjuerna och litteraturen. Vi börjar att diskutera om var barn lär sig bäst för 
att sedan gå in på begreppen utevistelse och utomhuspedagogik. Senare reflekterar vi om 
förskolegården, närmiljöer och läroplanen. Avsnittet avslutas med förskollärarens roll och 
våra slutsatser. 

6.1 Var lär sig barnen bäst? 
Likväl som förskollärarna i studien menar Szczepanski (2007) och Jordet (2010) att man 
inte bör skilja på inomhus- och utomhuspedagogiken. Användandet av båda miljöerna är 
något som förespråkas av förskolans läroplan (Skolverket, 2016) och Skolverkets 
allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan (2017). Vi ser också fördelar med att utnyttja 
båda miljöerna eftersom att de erbjuder ett varierande utbud och utmanar barnen på olika 
sätt i sin utveckling och sitt lärande. Dock tycker vi att det är underligt att så många 
förespråkar att man inte ska skilja pedagogikerna och miljöerna åt samtidigt som det är 
vanligt att anse att barns lärande inomhus har en framträdande roll i jämförelse med 
lärandet utomhus. Vi ser det som problematiskt att pedagogiken inomhus är dominerande 
på många förskolor i och med att barnen vistas ute en hel del och man skulle kunna 
fortsätta det pedagogiska arbetet även där. 
 
Vi undrar om att flytta ut material från inomhusmiljön automatiskt bidrar till att man 
bedriver utomhuspedagogik? Vi tänker att om man flyttar ut material bedriver man i 
princip samma pedagogik som inne, men att barnen får frisk luft och ett miljöombyte. Om 
det ska räknas som utomhuspedagogik kanske det bör tillföras något mer som inte kan 
uppnås i inomhuspedagogiken. Vi tänker att det borde finnas ett syfte med att flytta ut 
aktiviteten eller materialet och på samma sätt tänker vi att det borde finnas ett syfte med 
att ta in material som kommer från utomhusmiljön. Exempelvis om det är kallt ute kan en 
fördel med att ta in material vara att barnen kan upptäcka det utan handskar och utan att 
bli kalla. En kotte kan kännas annorlunda mot huden än när man har handskar på sig. 
Szczepanski (2007) belyser vikten av att ge sig ut och skaffa förstahandserfarenheter, 
något som även förskollärarna i studien lyfter fram. Vi håller delvis med. Vi tror att barn 
kan lära om naturen genom bland annat bokläsning inomhus, men att de får en djupare 
förståelse genom att gå ut uppleva det vi har läst om. I och för sig så kan man läsa med 
barnen utomhus för att sedan ta lärandet vidare genom att ta vara på omgivningen i 
relation till bokens innehåll. Det blir ett annat sätt för barnen att reflektera och bearbeta än 
om boken blir läst inomhus. 
  
Vad händer egentligen om man tänker att barnen exempelvis endast lär inomhus? Vi 
tänker att om man ser pedagogikerna som åtskilda ger man nog kanske inte barnen de 
bästa möjligheterna för lärande. Genom att hålla dem skilda kan det tendera till att man 
går miste om ett komplett och gynnsamt lärande eftersom att man inte tar tillvara på 
möjligheterna i de olika miljöerna och pedagogikerna. Brodin och Lindstrand (2008b) 
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poängterar att formellt lärande inte sker utomhus, men enligt oss bör man se både formellt 
och informellt lärande i både inomhus- och utomhusmiljön. Arbetar man med 
utomhuspedagogik tänker vi att ett formellt lärande även inkluderas i utomhusmiljön. 
Alltså förespråkar vi inte det som är vanligt för de traditionella förskolorna, att man anser 
att barn lär inne och är ute och inte heller som Ur och Skur-förskolor som lär ute och är 
inne. Samtidigt kan man fråga sig om Ur och Skur-förskolor förlorar något med att 
prioritera lärande utomhus? I och med att mycket forskning visar på att man lär sig bättre 
utomhus, är det då viktigt med lärande inomhus? Vi menar att det bör vara ett samspel 
därför att vi ser det som mest gynnsamt för barnen. En ytterligare tanke som uppstår är om 
det är möjligt att ha ett samspel eller om man måste välja vilken miljö som ska prioriteras. 
Vi tror att det handlar om inställningen hos förskollärare och att de ska våga tänka i nya 
banor samt skaffa sig egna uppfattningar och erfarenheter.  

6.2 Utevistelse eller utomhuspedagogik? 
Vi tycker att det är synd att en miljö med så stor potential ofta verkar användas som en 
alternativ lösning. Utevistelse verkar ibland användas som en lösning på vardagliga 
problem som kan uppstå. Till exempel som resultatet i denna studie visar används 
utomhusmiljön ibland som avlastning av underbemannad personal. Vi kan se hur 
utomhusmiljön som lösning på problem rent allmänt kan vara fördelaktigt, men utifrån 
utomhuspedagogisk synvinkel tänker vi att det kan vara lite problematiskt. Vi menar att de 
lärandemöjligheterna som finns utomhus då inte tas tillvara om utomhusmiljön endast 
används som ett alternativ för avlastning. Samtidigt tror vi att det utomhuspedagogiska 
arbete som kan bedrivas kanske inte alltid används på förskolor även om det finns 
förutsättningar för det. I studiens resultat framkommer det att förskollärarna upplever det 
framförallt svårt att arbeta med utomhuspedagogik när det handlar om de yngsta barnen. 
Av egna erfarenheter använder man mestadels gården och omgivningen till utevistelse 
snarare än utomhuspedagogik. Det tänker vi beror på att fördelarna med ett 
utomhuspedagogiskt arbetssätt inte uppmärksammats nog mycket. 
 
Under arbetets gång har vi förstått att det är vanligt att blanda ihop begreppen utevistelse 
och utomhuspedagogik. Vi tror att de diffusa begreppen försvårar och gör förskollärarna 
osäkra i deras utomhuspedagogiska arbete. Vi uppfattar det som problematiskt att bedriva 
ett utomhuspedagogiskt arbete av god kvalitet om förskollärarna känner en osäkerhet 
gentemot det. Vi tänker att förskolans läroplan kan bli ett hjälpmedel som kan förtydliga 
vad utomhuspedagogik innebär. Om begreppet utomhuspedagogik förklaras tror vi att det 
blir lättare att särskilja de två begreppen. Vi anser att det är viktigt att skilja begreppen åt 
eftersom att utomhuspedagogiken har så stora fördelar som man inte vill gå miste om. 
Utevistelse medför också många fördelar som exempelvis att den är hälsofrämjande, ger 
möjlighet till rörelse och skapa relationer till omgivningen (Watts, 2013). Dessa fördelar 
ingår också i arbetet med utomhuspedagogik, men fördelarna som utomhuspedagogik 
medför är inte automatiskt kopplade till utevistelse. Vi tror att det är betydelsefullt att vara 
medveten om skillnaderna för att inte gå miste om det värdefulla lärandet som 
utomhuspedagogik medför. Szczepanski (2007) menar att barn numera lever ett mer 
stillasittande liv som kan påverka både kropp och sinne. Av dessa anledningar anser vi det 
viktigt att förskolor arbetar för att barn ska få aktiveras och lära utomhus. Vi tror att 
utomhuspedagogik, rörelse och välbefinnande är gynnsamt för barns utveckling och 
lärande även när de blir äldre. Ger man barn ett hälsosamt tänk från tidig ålder tror vi att 
det kommer att prägla resten av deras liv. 
 
En annan problematik som vi ser när det handlar om att bedriva utomhuspedagogik är den 
vanligt förekommande personalbristen, särskilt när man går utanför förskolegården. Det 
blir ett hinder eftersom att ett visst antal vuxna är en förutsättning för att kunna gå utanför 
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gården. På gården anser vi att det går att vara underbemannade i och med att gården är 
avgränsad, men det är inget att föredra. Detta eftersom att det, enligt oss, är svårare att 
bedriva planerad verksamhet och ta tillvara på värdefulla stunder utomhus om det saknas 
personal. Vi har därför förståelse för att utevistelse ofta blir ett sätt att avlasta 
verksamheten med tanke på hur en dag på förskolan kan se ut. 

6.3 Vad är en bra förskolegård? 
Både Grahn (2007) och Björklund (2016) påvisar vikten av att förskolornas gårdar ska 
vara genomtänkta och väl utformade då gården är den plats som barnen oftast vistas på när 
de är utomhus. När möjligheterna att gå utanför gården är små, då blir gården desto 
viktigare. Något som en av förskollärarna i studien ville ändra med sin gård var just 
utformningen och storleken. Vi tycker också att gården är viktig, speciellt i städer där 
närmiljöer, som till exempel skogen, kan vara begränsade. Vad gör egentligen en gård 
bra? För oss handlar det om en gård som är stimulerande, väcker upptäckarglädje och där 
barnen utmanas i sin motoriska utveckling. Även om vi tycker det är viktigt att 
förskolegården fyller vissa krav tänker vi att det är viktigt att försöka anpassa den till 
barngruppens behov och intressen, gården behöver inte se detsamma ut år efter år.  
 
I resultatet i denna studie uppmärksammas det att gården används väl och att den bjuder in 
till olika aktiviteter som utmanar barnens rörelse och motorik på ett gynnsamt sätt. 
Björklund (2016) och Björkman (2005) är eniga med förskollärarna i studien att gården 
möjliggör för barns behov av fysisk aktivitet. Vi menar precis som det beskrivs av 
litteraturen och som synliggörs i denna studies resultat att förskolornas utegårdar en viktig 
roll i barnens fysiska utveckling. Att få öva sin motorik ser vi som positivt för barnen, då 
det får möjlighet att lära känna sin kropp och vad den klarar av. Med tanke på hur viktig 
gården anses vara kan det upplevas konstigt att gården inte prioriteras mer när det kommer 
till vissa nybyggda förskolor. Vi har själva erfarenhet av nybyggda ställen där gården är 
fattig och avskalad. Vad blir konsekvenserna för barns utveckling om gården inte erbjuder 
aktiviteter som stimulerar barns utveckling?  

6.4 Tillgång till närmiljöer 
Birds (2007) forskning visar att även om förskolegården är både genomtänkt och väl 
utformad går den inte att likna med en autentisk miljö eftersom att barn får mycket bättre 
koncentration och fokus i naturliga miljöer. Precis som Bird tror vi att det är viktigt för 
barn att få vistas i naturliga miljöer eftersom att det har visat sig vara mer gynnsamt för 
barns lärande. Vad händer om barn inte får vistas utanför gården och inte får skapa en 
relation till omgivningen? Sandberg och Vuorinen (2008) och Watts (2013) har som 
tidigare nämnts talat om vikten av att vistas i naturmiljö för att skapa ett band till 
omgivningen. Vi tror att det kan medföra att barnen går miste om det lärande som bara 
kan ske i naturliga miljöer samt att varsamheten för naturen inte formas. Vi tycker att det 
är viktigt att dagens barn redan nu börjar värna om naturen för det handlar om deras 
framtid. Om de får vara i naturen och skapa ett band till omgivningen kommer de 
förhoppningsvis inse dess värde och ta hand om miljön på ett varsamt sätt. 
 
Vi upplever att förskollärare blir mer aktiva och engagerade när det gäller utflykter till 
närmiljöer. Utifrån den erfarenheten vi har fått under utbildningen verkar det som att 
förskollärare ofta ser fler möjligheter till lärande utanför gården än vad de gör på gården. 
Det kan bli problematiskt om förutsättningarna till att gå iväg inte finns för då är det lätt 
att utomhuspedagogiken faller bort. Pernilla som arbetar på en förskola som ligger centralt 
anser att utbudet och närheten av närmiljöer är begränsat, vilket hon anser försvårar 
arbetet med utomhuspedagogik. Björklund (2016) uppmärksammar att bristen av 
närmiljöer är större i städer vilket påverkar barnens tillfälle för rörliga aktiviteter. Vi kan 
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se samma problematik som Björklund, då skogen erbjuder mer varierade ytor i jämförelse 
med vad en plan gård gör. Vi inser att det också skiljer sig beroende på var i landet man 
befinner sig, en förskolegård i centrala Stockholm går inte att jämföra med en i Lycksele. 
Precis som mycket annat i förskolans verksamhet får man värna om och använda de 
tillgångar man har. Man får göra det bästa man kan utifrån de möjligheter och 
förutsättningar som finns. 

6.5 Den tolkningsbara läroplanen 
I resultatdelen synliggjordes det att uppdraget i läroplanen kan uppfattas olika av olika 
förskollärare och det är även något som Brodin och Lindstrand (2008b) belyser. Är det en 
fördel eller nackdel att förskolans läroplan är tolkningsbar? Vi tror att anledningen till att 
man tolkar den på olika sätt är för att den som läser och försöker förstå den även 
uppmärksammar olika delar. Har förskolläraren ett intresse för utomhuspedagogik kanske 
uppdraget syns tydligt medan någon annan lägger märke till annat. Vi ser fördelar med att 
uppdraget i läroplanen anses vara tolkningsbart eftersom att då har förskollärarna 
möjlighet att sätta sin egen prägel på arbetet. Vår uppfattning är att förskollärarna har en 
större frihet i arbetet samt möjlighet att anpassa efter både verksamhet och barngrupp. Vi 
menar att det är bra att kunna tolka och anpassa läroplanen för att det ska vara möjligt att 
nå ut till alla olika barn. En nackdel kan vara att om förskolläraren inte ser exempelvis 
utomhuspedagogik i läroplanen kommer de troligtvis inte att arbeta med det i 
barngruppen. Vi tänker att det kan vara problematiskt att läroplanen inte talar om hur man 
ska göra för att uppfylla uppdraget samtidigt som det är svårt att applicera något på alla 
olika förskolor i och med deras olika förutsättningar. Ingen förskola eller barngrupp är den 
andra lik.  
 
Om vi jämför med skolans läroplan har den betydligt mindre tolkningsutrymme och fler 
mål som ska uppfyllas. Det tror vi har att göra med skolans uppnående mål till skillnad 
från förskolans strävansmål. I och med att alla barn ska lära sig specifika kunskaper tror vi 
att det blir svårare att garantera att likvärdigt lärande om alla lärare har för stort utrymme 
till tolkning. Ibland tycker vi att förskolans läroplan borde vara mer lik skolans för att ge 
alla barn en viss grund av lärande, men vi tror inte att det är gynnsamt att det ställs så höga 
prestationskrav på barn i förskoleålder. Det innebär också att kraven på förskollärarna 
kommer att öka vilket vi tror kommer att leda till mer stress både hos vuxna och barn. 

6.6 Förskollärarens roll 
Ärlemalm-Hagsér (2008) anser att förskollärarens inställning och arbetssätt är avgörande 
för hur utevistelsen upplevs av barnen. Det är något vi håller med om då det förskolläraren 
uttrycker och förmedlar både genom handling och närvaro påverkar barnen. Om man som 
förskollärare endast står still och bara pratar med kollegor utomhus blir man inte delaktig i 
barns lek och lärande. Vi tycker bland annat att man går miste om att skapa relationer, 
gemenskap, möjligheter till lärande och att vara en medforskande förskollärare. Genom att 
arbeta medforskande med barnen utomhus tror vi att man som förskollärare för deras 
lärande framåt på bästa sätt. Vad ger det egentligen för intryck av att se en oengagerad 
förskollärare stå och prata med andra vuxna? Hur är det då möjligt att förmedla att 
utomhusmiljön är lustfylld? Vi tror att det är svårt att presentera utomhusmiljön på ett 
positivt sätt om man som förskollärare inte ser dess värde. En förskollärare i studien 
beskriver också att man måste se utomhusmiljöns värde för att kunna arbeta med 
utohuspedagogik. På vår framtida arbetsplats vill vi uppmuntra och utveckla barns lärande 
med hjälp av utomhuspedagogik. Det här tror vi enbart är möjligt om man är aktiv, 
engagerad och en positivt inställd förskollärare. 
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6.7 Slutsats 
6.7.1 Hur beskriver förskollärarna syftet med utomhuspedagogik? 

I förskollärarnas berättelser i studien beskriver de uterummets fördelar såsom att barn får 
möjlighet till rörelse, motorikträning och att den är hälsofrämjande. En slutsats som vi kan 
dra av arbetet är att utomhuspedagogik ofta blandas ihop med utevistelse och att 
förskollärare verkar kunna känna en osäkerhet gällande det utomhuspedagogiska arbetet. 
Vi tänker därmed att det är viktigt att tydliggöra för förskollärare om skillnaderna mellan 
utevistelse och utomhuspedagogik för att underlätta för det utomhuspedagogiska arbetet. 
6.7.2 Hur beskriver förskollärarna att barn gynnas av utomhuspedagogik? 

I studiens resultat berättar förskollärarna att det är svårt att lära om och i naturen om man 
aldrig är ute. Vidare tycker förskollärarna att det är viktigt för att barnen ska värna om 
miljön. Resultatet uppmärksammar också att konflikter inte sker lika ofta som inomhus 
och det kopplas ihop med det stora utrymmet. Något som inte nämnts av förskollärarna i 
studien, men som visats i tidigare forskning är att barnen lär sig bättre ute. 
 
En slutsats som vi kan dra av detta är att majoriteten av förskollärarna i studien ofta 
beskriver fördelarna med utevistelse, men att de tror att det är fördelar med 
utomhuspedagogik. I och med att utevistelse ingår i utomhuspedagogik upplever vi att det 
inte är konstigt att de blandas ihop. Vissa fördelar som utevistelse medför gäller även för 
utomhuspedagogiken. 
6.7.3 Vilka faktorer påverkar förskolans arbete med utomhuspedagogik enligt förskollärarna? 

Förskollärarna i studien förklarar att det är extra svårt att bedriva pedagogik med yngre 
barn. Det vore därför intressant att fördjupa sig i hur man kan arbeta pedagogiskt med de 
yngsta barnen på förskolan, både inne och ute. Vi tänker att det blir viktigt att 
förskollärare får utvidga sin kompetens för att kunna se hur de kan göra lärandet möjligt 
även för de yngre barnen. 
 
En ytterligare slutsats som vi kan dra av arbetet är vikten av utomhuspedagogik i och med 
deras stora påverkan på barnens lärande och utveckling. Utifrån att förskollärare är en 
viktig påverkansfaktor när det gäller barns möjligheter att möta utomhuspedagogik, tänker 
vi att för barnens skull är det viktigt att alla förskollärare får möjlighet att förstå vikten av 
detta arbete.  
 
Andra påverkansfaktorer som påverkar det utomhuspedagogiska arbetet som framkommer 
i resultatet i denna studie handlar om underbemanning, tillgång till närmiljöer och hur 
förskolegården är utformad, enligt förskollärarna. 
 
Slutsatsen av detta arbete blir att förutsättningarna för att bedriva ett utomhuspedagogiskt 
arbete varierar från dag till dag på förskolorna och möjligheterna till lärande utomhus är 
inget man bör prioritera bort. 
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Bilaga 1 
Intervjuguide 
  
Uppvärmningsfrågor: 
- Vad Har du för utbildning? 
-Hur länge har du jobbar här? 
-Vad tycker du är roligast med ditt yrke? 
  
Vad tänker du att begreppet utomhuspedagogik innebär? 
  
Vad är dina erfarenheter gällande utomhuspedagogik i förskolan? 
  
Upplever du att du och dina kollegor har samma tankesätt när det gäller 
utomhuspedagogik? 
  
Hur ser du på det? Hur skiljer det sig från de andra? Kan du ge exempel på hur ni tänker? 
  
Hur anser du att barn påverkas av utomhuspedagogik? Fördelar/Nackdelar? 
  
Skiljer sig arbetet med utomhuspedagogik beroende på vilken ålder barnen har? 
  
Upplever du att det ges samma möjligheter för barn i yngre åldrar när det kommer till 
utomhuspedagogik? 
  
Hur visar sig uppdraget att arbeta med utomhuspedagogik i förskolans läroplan? 
  
Hur upplever du möjligheterna att uppfylla uppdraget att arbeta med utomhuspedagogik? 
  
Hur nyttjar ni utomhusmiljön? 
  
På vilket sätt känner du att den utomhuspedagogiska verksamheten påverkas av yttre 
faktorer? Så som, möjligheter på gården? Närheten till naturmiljöer? 
  
Vad hade du förändrat om du fick möjligheten? Och varför? 
  
Det är inte ovanligt att barn kommer och frågar saker som man inte kan svara på eller att 
man vet svaret direkt, hur förhåller du dig till detta? Vilken roll anser du att pedagogen har 
i utforskandet med barnen? Vilken roll brukar du ta? 
  
Något som du vill lyfta som vi inte har pratat om? 
  
Stöd: Berätta mer? Kan du ge ett exempel? Hur tänker du då? Vad innebär det för…? 
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Missivbrev 
Förfrågan om att delta i en studie om utomhuspedagogik i förskolan 
  
Vi heter Elin Bergström och Malin Brenje och går förskollärarprogrammet termin 7 vid 
Umeå Universitet. Vi ska nu skriva vårt examensarbete och är intresserade av 
förskollärares erfarenheter av utomhuspedagogik. 
Syftet med arbetet är att skapa ökad kunskap om utomhuspedagogiska arbetssätt i 
förskolan. För att uppnå syftet intervjuas verksamma förskollärare från olika förskolor. 
  
Intervjuerna kommer att genomföras under oktober 2018. Intervjun kommer att beröra din 
uppfattning/erfarenhet av utomhuspedagogik i förskolan. Intervjun beräknas ta 30-40 
minuter, det är viktigt att intervjun sker i ostörd miljö, på en tid och plats som Du 
bestämmer. Intervjun kommer att spelas in och transkriberas. 
  
Vi kommer att behandla informationen säkert och förvara den så att ingen utomstående 
kommer att få ta del av den. Du kommer att vara anonym och i resultatet kommer ingen av 
informanterna kunna identifieras. 
  
Resultatet kommer att redovisas i form av ett examensarbete. När examensarbetet är 
färdigt och godkänt kommer det att finnas i en databas vid Umeå Universitet. När 
examensarbetet är godkänt kommer den utskrivna texten och inspelningarna att förstöras. 
Du kommer ha möjlighet att ta del av examensarbetet genom att få en kopia av arbetet. 
  
Medverkande i studien är helt frivilligt och Du har möjlighet att avbryta intervjun när som 
helst utan förklaring. Vi frågar härmed om Du vill delta i denna studie. Ansvariga för 
studien är Elin Bergström och Malin Brenje. Skulle frågor om studien uppstå är Du 
välkommen att höra av dig till någon av oss. 
  
Studenter                                                                                                                
Elin Bergström 
Malin Brenje                      
Mail: xxx@gmail.com    
 

 

 


