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Sammanfattning	  
Denna studie handlar om vad pedagoger anser att utomhuspedagogik är och hur de använder 
sig av den i sin verksamhet, samt vilka möjligheter och hinder de ser med utomhuspedagogik. 
Studien är baserad på en kvalitativ undersökningsmetod och sammanlagt intervjuades fyra 
pedagoger på fyra olika förskolor. Resultatet i studien visar att samtliga pedagoger  visste vad 
utomhuspedagogik är och hade en positiv inställning till det, där de beskriver att de arbetar 
med utomhuspedagogik både på förskolans egen gård men också i närliggande miljöer. 
Vidare visar resultatet att det som pedagogerna ansåg vara de största möjligheterna med 
utomhuspedagogik var att barnens fantasi främjas, motoriken utvecklas och att det även blir 
ett annat samspel melllan barnen. Samtidigt menade pedagogerna att det finns vissa hinder 
som försvårar arbetet med utomhuspedagogik, de hinder pedagogerna såg var tidsbrist och 
brist på pengar men även att vädret styr väldigt mycket. Slutsatsen i detta arbete är att det 
finns många möjligheter med utomhuspedagogik. Många pedagoger ute på förskolorna bör ta 
vara på dessa möjligheter i en större utsträckning än vad de gör idag. 
 
Nyckelord: lärande, utevistelse. 
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1.	  Inledning	  
Utomhusvistelsen på förskolan är en stor del av förskolans vardag, barn tillbringar väldigt 
mycket av sin tid på förskolan utomhus. Brügge m.fl. (2011) menar att det finns inget hinder 
med att flytta undervisningen utomhus. Utomhusverksamhet och rörelse är positivt för bland 
annat hälsa, motorik, stress och lärande.  
 
Enligt Granberg (2005) kan en naturmiljö ge upplevelser för alla sinnen. Eftersom i naturen 
finns en mängd olika djur och växter. I naturen är oftast marken mer varierad än vad den är på 
förskolans egen gård, vilket är bra för barnens rörelseträning. Även ljud och dofter blir 
tydligare ute i naturen. I naturen kan barnen bland annat uppleva fuktig respektive torr mossa, 
experimentera med vatten i bäckar och vattenpölar. Barnen kan även utforska genom att 
smaka på bär och olika växter som finns i naturen. Trots detta har jag utifrån mina VFU-
platser (Verksamhetsförlagd Utbildning) fått ett intryck att väldigt lite utomhuspedagogik 
bedrivs ute på förskolorna. Av egen erfarenhet har jag varit med om att pedagogerna oftast 
vill gå ut för att barnen behöver ”springa av sig” eller att det är för hög ljudnivå inomhus.  
 
I läroplanen för förskolan (Skolverket 2010) finner jag många strävansmål som kan kopplas 
till utomhuspedagogik. Bland annat står det att utomhusvistelsen bör ge barnen möjlighet till 
lek och andra aktiviteter i både en planerad miljö men också i en naturmiljö. Jag anser att 
redan då i förskolan är det viktigt att visa barnen vad naturen erbjuder och ge dem en syn på 
naturen som en rolig och spännande plats att vistas i. I denna studie vill jag därför genom 
intervjuer ta reda på vad pedagoger anser att utomhuspedagogik egentligen är för någonting 
och hur de använder sig av den i sin verksamhet. 
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1.1 Syfte	  och	  forskningsfrågor	  
Syftet med mitt examensarbete är att beskriva och analysera hur pedagoger anser att 
utomhusmiljön i en förskola kan vara en resurs för pedagogik som bidrar till barnens 
utveckling av motorik och lärande genom att ge stimulans till fantasi och aktivitet, samt 
eventuella hinder för detta. 
 
Mina forskningsfrågor är: 
 
• Hur definieras utomhuspedagogik av pedagogerna? 

 
• Hur beskriver pedagogerna användandet av utomhuspedagogik i verksamheten? 

 
• Vilka eventuella möjligheter och hinder finns det med utomhuspedagogik enligt 

pedagogerna? 
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2.	  Bakgrund	  

2.2	  Vad	  säger	  läroplanen	  om	  utomhuspedagogik?	  
 Läroplanen för förskolan (Skolverket 2010) tar upp ett flertal strävansmål som handlar om 
utomhuspedagogik. Det står bland annat att förskolan ska se till att varje barn utvecklar ett 
intresse men också en förståelse för de kretslopp som finns i naturen, samt hur både samhället 
och naturen påverkas av varandra. Vidare står det att barnen ska få en förståelse för 
naturvetenskapen och sambanden som finns i naturen. Barnen ska även få lära sig om växter 
och djur men också förstå enkla kemiska processer samt fysikaliska fenomen. Barnen ska 
även utveckla sin förmåga att kunna utforska, dokumentera, urskilja men också samtala och 
ställa frågor som handlar om naturvetenskap.  
 
 Pedagogerna ute på förskolorna har en viktigt uppgift och det är att väcka barnens intresse för 
naturvetenskap. Enligt läroplanen ska förskolans verksamhet ge utrymme för barnens egna 
planer, fantasier men också kreativitet i både lek och lärande som sker inomhus och utomhus. 
Vidare står det att i utomhusmiljön på förskolan bör det finnas möjlighet till aktiviteter som är 
planerade men också till fri lek. Det är den verksamma pedagogen som har ansvar för barnens 
utveckling och lärande på förskolan (Skolverket 2010). 
	  
2.3	  Vad	  är	  utomhuspedagogik?	  
Centrum för Miljö- och Utomhuspedagogik (CMU) vid Linköpings universitets definition av 
begreppet utomhuspedagogik är följande: 
 

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse och 
reflektion, grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. (Szczepanski 2007, s.11) 

 
Szczepanski (2007) tar upp fem didaktiska frågor som är centrala när det gäller att bedriva allt 
utomhuspedagogiskt arbete. Vidare menar författaren att arbeta som professionell lärare 
innebär att kunna koppla lärandets innehåll till vad man gör. Dem fem didaktiska frågorna är 
följande: 
 
 

1. Var sker lärandet och har platsen för lärandet någon betydelse?                   
2. Vad går det att göra utomhus? 
3. När är det passande att vara utomhus och går det att koppla olika undervisningsteman 

med årstiderna? 
4. Hur avgör man när det passar att vara utomhus och när är det lämpligast att stanna 

inomhus? 
5. Varför ska utomhuspedagogik bedrivas? 

 
Berg (2011) anser att utomhuspedagogik är en form av undervisning där själva upplevelsen är 
det centrala. Utomhuspedagogik innebär att läraren kompletterar den undervisning som sker 
inomhus på förskolan genom att göra pedagogiska aktiviteter utomhus. Sellgren (2009) är 
också inne på samma spår och menar att utomhuspedagogik handlar om att barn med hjälp av 



6 
 

alla sina sinnen men också med hjälp av sin egen kropp utforskar sin omgivning som finns 
runt omkring. På så sätt blir barnets förståelse för naturens kretslopp mycket tydligare 
eftersom barnet får då en inblick i hur naturen känns, luktar och smakar. Även Brügge m.fl. 
(2011)  tar upp liksom föregående författare att utomhuspedagogik kan ses som ett arbetssätt, 
där barnen genom direkta upplevelser men också genom reflektioner kan förstå genom att 
använda sin kropp. Barnets förståelse samt motivation till sin omvärld kan då öka genom 
dessa upplevelser. Utomhuspedagogik ska vara som ett stöd till den vanliga pedagogiken. 
 
Eftersom det finns många olika definitioner av vad utomhuspedagogik är så väljer jag att 
definiera min tolkning av utomhuspedagogik. Med utomhuspedagogik menar jag något annat 
än enbart utevistelse, det ska vara planerade aktiviteter som har ett syfte. 
	  
2.4	  Utomhuspedagogik	  i	  verksamheten	  
I boken Utomhuspedagogik i förskola och förskoleklass (2005) går det att läsa om 
skogstrollet som är en förskola. Pedagogerna som arbetar på förskolan har läst en kurs i 
utomhuspedagogik. Vidare menar pedagogerna att de i början gjorde en del misstag, men 
menar att det gör ingenting eftersom att det alltid går att lära sig någonting av sina misstag. 
Pedagogerna på Skogstrollet anser att allt som kan göras inomhus även kan göras utomhus. På 
förskolan brukar de till exempel laga mat utomhus tillsammans med barnen. Matlagning 
utomhus är lärorikt för barnen. Bland annat får de hämta torr ved till brasan, hjälpa till att 
planera när brasan ska tändas, måtta upp mat och så vidare. Genom att stanna kvar ute och äta 
lunch kan barnen fortsätta sina lekar. Pedagogerna menar att det är viktigt att barnen inte blir 
avbrutna i sina lekar. 
 
 Författarna Grindberg och Lango Jagtoien (2000) anser att både en miljö som är genomtänkt 
och en välanpassad miljö kan bidra till olika sorters rörelse för barnen. Vidare menar 
författarna att det som väljs att tillföras till den befintliga miljön, till exempel en 
klätterställning har förutsättningar till att inspirera barnen till att bland annat klättra, rutscha 
men även balansera. Utomhusmiljön är en miljö som naturligt kan tillfredställa barnens behov 
av att träna grovmotoriska rörelser såsom gå, springa, hoppa och kasta med mera. 
 
 
 
Utomhusmiljön kan användas till undervisning i ett flertal ämnen, bland annat estetiska 
uttrycksformer, fysisk aktivitet, natur- samt kulturmiljöer (Dahlgren och Szczepanski 1997). 
 Brügee m.fl. (2011) menar att det viktigt som lärare men också som ledare att få in olika 
ämnesområden i undervisningen som sker utomhus. Till exempel kan språk, matematik och 
musik kopplas till ett tema som handlar om skog. Vidare skriver författarna att som pedagog 
veta när det rätta tillfället för att genomföra aktiviteter inte alltid är så lätt. Är barngruppen 
frusen kan det vara passande att ta fram den värmande leken, finns det en brasa behövs inga 
aktiviteter, då räcker det istället med att samtala. Ledarens fingertoppkänsla har stor betydelse 
när det kommer till närfrågan. "När" är oftast det som styr programmet vilket innebär att 
flexibilitet blir väldigt viktigt hos pedagogerna. Det är helt skilda saker att vara ledare 
inomhus och utomhus. Skillnaden med att vara ledare utomhus är att det kan hända så många 
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saker på samma gång. Utomhus går det inte att ha fullständig kontroll över allt som händer. 
Att vara ledare utomhus innebär att det kanske inte alltid blir som planerat, därför är det 
viktigt att som pedagog kunna vara flexibel i sitt arbete. Ericsson (2002) menar att 
utevistelsen ska vara en del av vardagen på förskolan. Därför är det viktigt att utevistelsen 
sker i en planerad struktur. Utomhusvistelsen ska ses som ett komplement till verksamheten 
som finns inomhus. Antingen kan en aktivitet startas upp utomhus och materialet som 
används tas då med in eller också börjar en aktivitet inomhus och fortsätter sedan utomhus 
genom att olika undersökningar görs. Szczepanski (2011) tar upp att utomhus innebär inte att 
enbart vistas utomhus. Meningen med utomhuspedagogik är att undervisningen ska varieras 
både inomhus och utomhus eftersom inlärningseffekten ska bli så bra som möjlig för barnen.  
 
2.5	  Skogen	  som	  lärandemiljö	  
Det är väldigt viktigt att barn under sin tid på förskolan får en naturlig kontakt med naturen, 
särskilt gäller det här barn som bor inne i centrala städer och inte är vana vid att vistas ute i 
naturen. Genom att vistas ute i naturen lär sig barn uppskatta den om de har kul och 
framförallt trivs i den ( Naturskyddsföreningen). Sjöstrand Öhrfelt (2015) tar upp i sin 
avhandling att i naturen finns både en "naturlighet" men också en mystik som berikar barnen. 
Sellgren (2009) anser att gå på promenad i skogen tillsammans med barnen, använda olika 
naturmaterial i leken, men även studera olika insekter är alla positiva naturupplevelser som 
berikar barnen på förskolan. Vidare menar författaren att en viktigt del i det hela blir då att 
pedagogerna framför allt är närvarande bland barnen, men även att de visar en vilja samt 
intresse av att vilja upptäcka och utforska tillsammans med barnen. Eftersom detta blir då i sin 
tur en stor hjälp för barnen att sedan själva på egen hand utforska allt som finns i naturen. 
Sandell m.fl. (2003) menar också att pedagoger har en mycket viktig roll när det gäller barns 
möte med utomhusmiljön eftersom att det hjälper barnen att skapa mening i sitt lärande. 
Pedagogens planering för utomhuspedagogik i sin undervisning blir därför en viktig del, 
eftersom det är mötena med utomhusmiljön som gör att barnen kan se men också få nya 
upplevelser. 
 
Författaren Granberg (2005) anser att det finns ett flertal situationer på förskolan som är 
vanligt förekommande under barnens utevistelse och som dessutom är rika på 
lärandetillfällen. De vuxnas förhållningsätt blir därför väldigt viktigt för att kunna ge barnen 
dessa möjligheter. Som pedagog finns det många möjligheter att stödja barnens fortsatta 
utforskande. På så sätt får barnen hjälp att skapa sammanhang i tillvaron. Pedagogen ger 
samtidigt barnen ett språk för sin upptäcker samt upplevelser. Vid en bäck med insekter, 
växter och fåglar kan pedagogen till exempel stimulera barns lärande men även intresse för 
områdena biologi och zoologi. Pedagogens erfarenheter men också kunskaper inom området 
vidgas hela tiden, vilket ökar pedagogens erfarenhet. En pedagog som är initierad och 
medforskande kan ge barnen på förskolan nya infallsvinklar så att de på egen hand upptäcker 
saker, ser men även förstår (Granberg 2005). 
 
2.4	  Utomhuspedagogikens	  möjligheter	  
NCFF (2006) skriver att något som kan hjälpa barnen att utveckla sin kreativitet, fantasi men 
även harmoni är att göra olika aktiviteter ute i naturen tillsammans med barnen. Detta är 
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förutsättningar som är viktiga när det gäller barns hälsa men också välbefinnande.Även 
Änggård (2009) menar att när barnen leker med olika naturmaterial kan materialen tolkas på 
olika sätt vilket i sin tur bidrar till att fantasin utvecklas. Grahn (1997) är också inne på 
samma spår i sin avhandling och menar att naturen är en miljö som inte är planerad av vuxna, 
istället lämnas det rum till barnens fantasi, ute i naturen kan barnen själva skapa sina egna 
platser. 

Enligt Granberg (2000) har barn som ofta vistas i utomhusmiljö lättare för att kunna 
koncentrera sig, de har även lättare att hitta på olika saker. Vidare skriver författaren att 
människan är skapt för att vistas utomhus och för lite dagsljus mår vi inte alls bra av. NCFF- 
Nationellt centrum för främjandet av god hälsa hos barn och ungdomar skriver att av det som 
barn ser och hör är det 50 % som de kommer ihåg. Om barnen däremot får uppleva kommer 
de ihåg 80 % (http://www.oru.se/NCFF/Vara-omraden/utomhuspedagogik/). 

Skillnaden mellan leken inomhus och utomhus är stor, en skillnad som blir extra tydlig när 
barnen och pedagogerna gör utflykter till skogen. Hos barnen blir det en tydlig skillnad när de 
vistats ute i skogen. Barnen visar då en tydlig glädje samt nyfikenhet som inte syns på samma 
sätt när de vistas ute på förskolans gård. När barn vistas utomhus blir de även rörligare samt 
snabbare jämfört med inomhus, även om de har otympliga kläder när de vistats utomhus 
såsom stövlar, overaller med mera (Fagerli m.fl. 2001).NCFF (2006) skriver att 
utomhuspedagogik bidrar till att barn lär sig samarbeta med varandra. Barn blir också oftast 
pigga och glada när de vistas i utomhusmiljö. En annan fördel med utomhuspedagogik som 
även är väldig viktig är att den hjälper barnen att förhindra bland annat övervikt och 
benskörhet, som i sin tur har stor betydelse för barnens livskvalité och hälsa inför deras 
kommande framtid. 
 
Författaren Berg (2011) anser att när barn leker i skogen har de genuseffekter. Leken som 
sker utomhus är mindre könstereotyp och istället mer jämställd. Leken blir även friare 
eftersom de material som finns i skogen inte är låst vid vissa könsspecifika egenskaper på 
samma sätt som exempelvis dockorna som finns i dockvrån inomhus. Vidare menar 
författaren att pojkar och flickor också leker mer tillsammans när de vistas utomhus 
jämförtmed när de leker inomhus. Till exempel för djurlekar samman flickor och pojkar, 
eftersom djurungar och djurskötare är karaktärer båda är neutrala i förhållande till kön. 
	  
2.5	  Utomhuspedagogikens	  hinder	  
NCFF (2006) tar upp att ett hinder med utomhuspedagogik kan vara att många av de 
verksamma pedagogerna ute på förskolorna känner sig osäkra när det gäller att undervisa i 
utomhusmiljö istället för att undervisa inomhus som de är vana vid att göra. Detta beror på att 
de inte har tillräckligt med kunskap inom ämnet. Samtidigt får undervisningen i naturen inte 
bli något som endast specialister inom ämnet klarar av, men det är också viktigt att 
pedagogerna har grundkunskaper inom ämnet för att lyckas undervisa. Ett hinder med att 
bedriva utomhuspedagogik kan vara att inte alla barn är vana vid att vistas utomhus. Dessa 
barn kan då bli störande, få svårt att koncentrera sig. Vilket innebär att risken finns att de då 



9 
 

förstör för resten av barngruppen. Vissa barn kan även känna sig rädda av att vistas utomhus 
eftersom det är en ny miljö och de känner sig inte vana vid den miljön (NCFF 2006). 
 
Mårtensson (2004) tar upp i sin avhandling att i dagens samhälle begränsas barnens 
möjligheter till utomhuslek men även rörelsefrihet. Orsaker som bidar till detta handlar bland 
annat om trafikmiljön, barnfamiljers tidspress men också väderförskjutningar. Granberg 
(2000) anser att om ett utflyktsmål ligger långt från förskolan är det lika bra att stanna kvar 
ute på förskolans gård. Vidare menar författaren att annars kommer en stor del av tiden gå till 
transporter och då blir det nästan ingen tid över till att exempelvis vistas ute i skogen eller 
annan närliggande miljö. NCFF (2006) beskriver även att annat hinder med 
utomhuspedagogik kan också vara att förskolan har brist på pengar. För stora barngrupper och 
för lite personal kan också vara hinder för utomhuspedagogik. Tidsbrist kan också vara ett 
hinder som gör att pedagoger inte använder sig av utomhuspedagogik i verksamheten så ofta 
som de skulle vilja. 
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3.	  Metod	  

3.1	  Urval	  
Urvalet i denna studie består av fyra stycken pedagoger. Samtliga pedagoger är kvinnor som 
är mellan 33-60 år gamla. Pedagogerna är alla anställda inom en och samma kommun men 
inte på samma förskola. Tre av fyra pedagoger som intervjuades hade jag ej haft någon 
kontakt med innan. Jag valde att studera fyra olika förskolor eftersom jag ville få en inblick i 
hur utomhuspedagogiken kan variera från förskola till förskola. 
	  
3.2	  Datainsamlingsmetod	  

Intervju	  
Författarna Johansson och Svedner (2010) tar upp två olika typer av intervjuer. Dessa två 
intervjuer kallas för strukturerad och kvalitativ intervju. Utifrån mitt valda syfte och 
forskningsfrågor ansåg jag det mer lämpligt att utgå från kvalitativa intervjuer. Vidare tar 
författarna upp att genom att avända den kvalitativa intervjun så ges det mer utömmande svar 
av informanterna. Eftersom  jag eftersträvar så grundlig och utförlig information som möjligt 
så passade denna intervjumetod bäst. Frågorna som ställdes under intervjuerna (se Bilaga 2) 
hade sin utgångspunkt i forskningsfrågorna. Författarna skriver att det är viktigt att frågorna 
som ställs under en intervju anpassas så att den person som intervjuas får möjlighet att ta upp 
allt han/hon vill ha sagt. Vidare menar författarna att det är bra att spela in intervjun för att 
sedan skriva ned ordagrant vad som sagts under intervjun. Detta är viktigt eftersom olika 
tonfall med mera kan vara till hjälp för att lättare få en uppfattning om vad som sagts under 
intervjuerna (Johansson och Svedner 2010). 
	  
3.3	  Procedur	  
Jag började med att skicka ut ett missivbrev via mejl till ett flertal förskolor, men eftersom 
responsen blev låg valde jag istället ta kontakt med förskolorna via telefon, även där blev 
responsen låg. Många förskolor berättade att de inte skulle ha tid för intervju eftersom det var 
så rörigt på deras förskolor. Detta på grund av att det var många inskolningar på gång, 
personalbrist och så vidare. Från början hade jag tänkt att intervjua fem stycken pedagoger, 
men eftersom det var så svårt att få tag på pedagoger som ville ställa upp på en intervju så 
valde jag istället att intervjua fyra stycken. Efter att informanterna godkänt sin medverkan att 
delta i en intervju bestämde vi sedan gemensamt efter ett antal dagar datum och tidpunkt för 
intervjuerna. Därefter skickades en skriftlig bekräftelse på det överenskomna, där jag skrev 
vad jag hade för syfte med mitt examensarbete. Jag valde även att skicka intervjufrågorna (se 
Bilaga 2) för att pedagogerna skulle känna sig förberedda vid intervjutillfället. Intervjuerna 
genomfördes på respektive arbetsplats. 
 
3.4	  Databearbetning	  och	  analysmetod	  
Varje intervju tog cirka 20-30 minuter att genomföra. Samtliga deltagare gav tillstånd att 
intervjuerna ljudinspelades. Jag valde att spela in intervjuerna med hjälp av en Ipad. 
Intervjuerna spelades in och transkiberades sedan ned ordagrant. De intervjuade blev 
dessutom informerade om att efter varje genomförd intervju hade de rätt att lyssna igenom 
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intervjuerna ifall de ville lägga till något som de missat under själva intervjun eller förtydliga 
något om det var nåt som var oklart. Intervjuerna lyssnades på flera gånger för att på så sätt 
inte riskera att gå miste om någon viktig information, men delar av intervjuerna som inte 
ansågs vara relevanta till denna studie valdes bort. För att kunna se både skillnader men också 
likheter i deltagarnas svar strukturerades varje enskild fråga upp. Efter att materialet jämförts 
gjordes sedan en sammanställning av intervjuerna. 
 
3.6	  Tillförlitlighet	  
Författarna Johansson och Svedner (2010) skriver om två begrepp som heter reliabilitet och 
validitet. Reliabilitet är ett begrepp som betyder mätnoggrannhet eller tillförlitlighet av ett 
resultat. Vidare menar författarna att om undersökningen i en studie skulle göras om och 
skulle då få samma resultat har undersökningen en hög reliabilitet. Om min undersökning 
hade gjorts om på samma sätt av någon annan person är det inte alls säkert att det blivit 
samma resultat. Men eftersom jag valde att spela in mina intervjuer anser jag att 
undersökningens tillförlitlighet stärktes. Detta innebär att jag kan gå tillbaka och lyssna på 
dem inspelade intervjuerna flera gånger för att inte råka gå miste om någon viktig 
information. 
 
Johansson och Svedberg (2010) tar upp att validitet handlar om det resultat som kommit fram 
i undersökningen stämmer med det som undersökningen avsågs mäta. Eftersom jag inte 
gjorde några observationer är det svårt att veta om det stämmer det som deltagarna berättade 
under intervjuerna. Men eftersom deltagarna i mina intervjuer fick svara ganska fritt på 
frågorna under intervjuerna utan att jag påverkade deras svar anser jag att validiteten kan 
höjas. 
 
3.5	  Etiska	  principer	  
En viktig del när det gäller all forskning som har med individer att göra är att ta hänsyn till 
vissa forskningsetiska principer. Genom att skicka ut ett missivbrev (se Bilaga 1) 
informerades deltagarna att jag följer Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer 
som innefattar följande krav: 
 
1. Informationskravet - Information ska ges till deltagarna om studiens syfte. Deltagandet är 
helt frivilligt och deltagaren får när som helst avbryta sitt deltagande. 
 
2. Samtyckeskravet - Deltagaren har rätt att själv bestämma över sin medverkan i 
undersökningen.  
 
3. Konfidentialitetskravet - all information har behandlats konfidentiellt vilket innebär att 
samtliga namn, på både förskolor och deltagare är fingerade för att ingen ska kunna 
identifieras av utomstående i resultatet. 
 
4. Nyttjandekravet - alla uppgifter som samlas in kommer endast användas till denna studie. 
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4.	  Resultat	  
Jag kommer under denna rubrik gör en sammanfattning av mina fyra intervjuer med 
förskolepersonal på fyra olika förskolor. Resultatet är uppdelat efter mina forskningsfrågor, 
hur definieras utomhuspedagogik av pedagogerna? hur beskriver pedagogerna användandet av 
utomhuspedagogik i verksamheten? Vilka eventuella möjligheter och hinder finns det med 
utomhuspedagogik enligt pedagogerna? Möjligheterna samt hindren är uppdelade var för sig. 
Pedagogerna som intervjuades presenteras under fingrade namn.	  

4.1	  Pedagogers	  definitioner	  av	  begreppet	  utomhuspedagogik	  

Samtliga fyra pedagoger som intervjuades uppfattade utomhus som ett svårt begrepp att 
definiera men ansåg att utomhuspedagogik handlar om att lärandet sker utomhus. Vidare 
menade pedagogerna att det är viktigt att ha en bra pedagogik för barnen både inomhus och 
utomhus, det ska inte vara någon skillnad. Anna säger så här:” Allt man kan göra inne kan 
man också göra ute”. (Anna) 

En deltagare anser även att utomhuspedagogik innebär att det finns en mening med det man 
gör tillsammans med barnen. Vidare menar pedagogen att det behöver absolut inte vara 
planerat i förväg, det går lika bra att göra det spontant, när rätt tillfälle dyker upp exempelvis i 
skogen eller ute på förskolans gård, men det viktiga är att det finns en tanke med det man gör. 

4.2	  Användning	  av	  utomhuspedagogik	  i	  verksamheten	  

Alla pedagoger som intervjuades ansåg även att det är viktigt att det finns en utmanande miljö 
utomhus på samma sätt som det ska vara det inomhus. Vidare menar pedagogerna att även om 
det inte är planerade aktiviteter utomhus hela tiden så ska det finnas material som till exempel 
klätterställningar, rutschkanor och cyklar med mera. Barnen kan då på egen hand utforska 
saker och ting under den fria leken. Barn lär sig hela tiden vare sig det är planerade aktiviteter 
eller fri lek. 

Samtliga deltagare berättade att de brukar gå ut två gånger om dagen, en gång på förmiddagen 
och en gång på eftermiddagen om inte vädret sätter stopp. Vidare berättar pedagogerna att det 
inte är speciellt ofta de planerar utevistelserna på förskolan utan det är mest fri lek som gäller. 
Marie säger under intervjun: 

 Ibland planerar vi aktiviteter utomhus, då brukar vi till exempel göra en utflykt eller gå till 
skridskobanan. (Marie) 

Alla pedagoger som intervjuades använde sig av skogen minst en gång i veckan under alla 
årstider. När det handlar om att lära in ute så var matematik det ämne som främst kom på tal. 
Anna berättar under min intervju: 

Eftersom skogen ligger alldeles intill förskolan så brukar vi gå dit ganska ofta. Där brukar vi göra olika 
matematik aktiviteter, där barnen får räkna kottar och stenar. (Anna) 
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Två av fyra pedagoger nämnde även under intervjun att det hänt ett flertal gånger att de har 
planerat olika lekar/aktiviteter som de har tänkt göra tillsammans med barnen i skogen, men 
eftersom barnen lekt så bra själva så har personalen inte velat avbryta dem mitt i leken utan 
istället valt att spara aktiviteterna till en annan gång istället. 

Samtliga pedagoger berättar att de brukar ha samling ute ibland om det är bra väder. Vidare 
berättar pedagogerna att när de har valt att ha samlingen ute så brukar de passa på att göra 
någon aktivitet/lek som kräver större utrymme där barnen kan få möjlighet till att springa och 
röra på sig eftersom de inte brukar få springa inomhus. Inomhus är det så trångt så oftast blir 
det att de sitter i en ring och sjunger sånger. Samlingen utomhus brukar avslutas på samma 
sätt som inomhus med en fruktstund.  

Alla deltagare säger att de även brukar göra spontana promenader ibland. Exempelvis brukar 
de besöka skolgården eller ta en promenad till skogen som ligger alldeles intill förskolans 
gård. Ibland brukar de även gå till någon närliggande lekpark eller ishockeyplan. Ulla säger 
under min intervju: 

Utomhuspedagogik behöver alltså inte betyda att man bara är ute på gården utan det kan också vara att 
man går iväg någonstans. (Ulla) 

En pedagog nämner under min intervju att två år i rad innan jul har de gått till någonting som 
barnen kallar för björnskogen. Vidare berättar pedagogen att björnskogen är ett öppet 
skogsområde där träd har avverkats och där de nu växer små granar. Hon berättar att de 
brukar ta med sig julgranspynt, till exempel glitter och julgranskulor som barnen då 
tillsammans får pynta granarna med, vilket uppskattas väldigt mycket av barnen. Pedagogen 
menar istället för att ta in granarna och pynta dem inne kan materialet istället tas ut till 
granarna och pynta dem på plats. 

	  4.3	  Möjligheter	  med	  utomhuspedagogik	  

 Samtliga deltagare nämnde att det finns många möjligheter med utomhuspedagogik och 
nämnde orsaker som att ljudnivån blir mycket lägre utomhus, vilket är positivt för både barn 
och vuxna. Vidare menar pedagogerna att genom att vistas ute tillsammans med barn så får 
man som pedagog bättre uppsyn på barnen. Det är lättare att vara utomhus med många barn 
samtidigt jämfört med att vara det inomhus. Inomhus delar barnen upp sig i olika rum och då 
är det mycket svårare att ha uppsikt på vad som händer i alla rum, utomhus finns det däremot 
inga väggar så därför blir det lättare som vuxen ha uppsikt över vad som händer bland barnen 
ute på gården. Anna berättar under min intervju:	  

 Det som är jobbigt med att vara inomhus är att man måste springa emellan alla rum hela tiden, man 
hinner inte alltid se vad som händer. (Anna)	  

Alla pedagoger som intervjuades nämndeskog som en stor möjlighet när det gäller 
utomhuspedagogik. I skogen får barnen bland annat utveckla sin fantasi. I skogen finns inga 
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leksaker som det finns på förskolans gård. Istället får barnen leka med det material som 
naturen erbjuder, så som kottar, pinnar med mera. Vidare menar pedagogerna att 
utomhusvistelsen hjälper barnen att utveckla sin lek, fantasi och kreativitet på ett annat sätt än 
vad pedagogiken inomhus gör. Margareta säger: 

Sen finns ju inga givna leksaker heller, om du går till skogen får du låta fantasin spröda. (Margareta) 

Samtliga deltagare nämnde även att skogen är en bra miljö för barnen att vistas i när det gäller 
att träna sin motorik. Både promenaden till skogen, men sen att vistas ute i själva skogen är 
bra träning för barnen. Vidare menar pedagogerna att marken är ojämn, det finns backar och 
stora stenar att klättra på som hjälper barnen att träna sin motorik.  

Två av fyra pedagoger menar också att det blir ett annat samspel mellan barnen när de är 
utomhus jämfört med inomhus. Oftast när de är ute så är flera avdelningar på förskolan ute 
samtidigt och barnen lär då känna nya barn men också vuxna på förskolan. Har man 
exempelvis planerat en aktivitet så kan barn från olika avdelningar vilja vara med och det 
menar pedagogen bara är roligt för då lär barnen känna andra barn och inte bara de som går på 
deras respektive avdelning. 

4.4	  Hinder	  med	  utomhuspedagogik	  

Kläder var någonting som alla deltagare nämnde var ett stort hinder med utomhuspedagogik. 
Vidare menar pedagogerna att det är jobbigt att klä på barnen särskilt de minsta barnen när det 
är vinter och kallt eftersom barnen behöver ha så mycket kläder på sig och därför går en stor 
del av tiden till att klä på dem. Marie säger under min intervju: 

När halkan kommer och du vet inte vad du ska göra, då ska barnen ha hjälmar och då blir de tung på 
huvudet, och det blir ju inte naturligt heller, då är det lekmässigt att de fastnar i nåt och det är ju inte en 
bra grej heller. (Marie)	  

Samtliga pedagoger nämnde även att väder och vind styr väldigt mycket vad man bestämmer 
att hitta på utomhus eller om man överhuvudtaget går ut. Vidare menar pedagogerna att det 
går att undervisa alla ämnen utomhus om man vill, men eftersom det är mycket lättsammare 
att hålla till inomhus så blir det sällan planerade aktiviteter utomhus. Det går att göra olika 
skapande aktiviteter utomhus som till exempel måla, men det är inte lika kul när det börjar 
regna och papperna blir blöta eller blåser iväg och då gäller det att man har rätt färg och så 
vidare. Marie säger:	  

Men sen ska man ju inte bara se hinder, det kanske finns färger som passar för att vara ute. (Marie)	  

En pedagog nämner också att ska man till exempel göra en skapande aktivitet utomhus så 
behövs det planeras så mycket mer jämfört med om man gör det inomhus där allt material 
finns nära till hands och dessutom blir det inte alltid som man tänkt sig heller. Är man ute och 
har glömt att ta med olika saker så måste man hålla på att springa in och ut, så det är 
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lättsammare att stanna inomhus där allt material finns, det blir dessutom trångt att få på 
barnen ett förkläde utanpå sina ytterkläder.	  

Tre av fyra pedagoger nämner även att det är svårt att ha samlingar ute på vintern eftersom det 
blir svårt att äta frukt ute. Då måste barnen ta av sig sina vantar för att kunna hålla i frukten 
och då blir de istället kall om sina händer och det är inte bra. Vidare menar pedagogerna att 
det då är lika bra att stanna inne och istället gå ut efter samlingen.	  

Två av fyra pedagoger nämnde även under intervjun att ett hinder med utomhuspedagogik är 
att det blir allt vanligare att materialen som finns på förskole gården plockas bort, exempelvis 
klätterställningar, gungor med mera. Förut kunde föräldrar vara med och utveckla gården, 
tillexempel sätta upp bollplank med mera men det går inte längre. Detta beror på att det har 
införts något nytt vilket innebär att personer från kommunen kommer och besiktar gårdarna 
ute på förskolorna och kan då anse att vissa lekmaterial kan vara en skaderisk för barnen. När 
kommunen då har valt att plocka bort någonting så ersätts det inte med någonting nytt, så 
därför blir det mindre och mindre lekmaterial ute på förskolorna. Eftersom det är så dyrt att 
köpa i nytt material så har förskolorna inte råd med det. Vidare menar pedagogerna att man 
kan göra lekar och andra aktiviteter ute utan att behöva använda en klätterställning men det 
blir ju tråkigt för barnen när det är fri lek och det finns nästan ingenting att leka med. Ulla 
säger under intervjun:	  

 Det är svårt att få till mycket bra ute för då kan dom komma från kommunen och besiktar, ja då är den 
lekställningen eller klätterställningen utdömd och då tar dom bara bort den och det ersätts ingenting, och 
det är ju jätte tråkigt. (Ulla). 
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5.	  Analys	  av	  resultat	  

5.1	  Hur	  definieras	  utomhuspedagogik	  av	  pedagoger?	  
I mitt resultat framkom det att samtliga fyra pedagoger delade ett gemensamt synsätt gällande 
utomhuspedagogik. Samtliga deltagare ansåg att utomhuspedagogik handlar om att lärandet 
sker utomhus på samma sätt som det sker inomhus, det ska alltså inte vara någon skillnad på 
lärandet inomhus och utomhus. Detta är även något som Szczepanski (2011) tar upp att 
utomhuspedagogik handlar om, att undervisningen ska varieras både inomhus och utomhus 
för att inlärningseffekten ska bli så bra som möjlig för barnen. I resultatet framkom det även 
att en pedagog ansåg att det bör finnas en mening med den aktivitet som genomförs i skogen 
eller ute på förskolans gård. Detta är även något som Sandell m.fl. (2003) lyfter upp att 
pedagogens planering för utomhuspedagogiken är viktigt, eftersom det är mötena med 
utomhusmiljön som gör att barnen kan få nya upplevelser. 

5.2	  Utomhuspedagogik	  i	  verksamheten	  
Samtliga pedagoger i mina intervjuer menar att det går att undervisa alla ämnen utomhus, 
men att det krävs mer planering och därför blir det oftast att de gör det inomhus istället. 
Brugge m.fl. (2011) menar attutomhus går det inte att ha fullständig kontroll över allt som 
händer. Att vara ledare utomhus innebär att det kanske inte alltid blir som planerat, därför är 
det viktigt att som pedagog kunna vara flexibel i sitt arbete.I resultatet visade det sig även att 
skogen är något som alla pedagoger använder sig av minst en gång i veckan. Där brukar de ha 
planerade aktiviteter, exempelvis matematik övningar. Brügge m.fl. (2011) anser att det går 
att få in olika ämnesområden i undervisningen som sker utomhus, men det är svårt som 
pedagog veta när det rätta tillfället för att genomföra olika aktiviteter. Ledarens 
fingertoppkänsla har stor betydelse när det kommer till närfrågan. "När" är oftast det som styr 
programmet vilket innebär att flexibilitet blir väldigt viktigt. 
 
Pedagogerna som intervjuades ansåg att det är viktigt att det finns en utmanande 
utomhusmiljö på samma sätt som det ska vara inomhus. Vidare menade pedagogerna att även 
om det inte är planerade aktiviteter utomhus hela tiden så är det viktigt att det finna material 
som till exempel klätterställningar, rutschkanor med mera. Då kan barnen på egen hand 
utforska saker och ting under den fria leken. Barn lär sig hela tiden vare sig det är planerade 
aktiviteter eller fri lek. Detta är något som författarna Grindberg och Langlo Jagtoien (2000) 
ocksåtar upp att till exempel en klätterställning har förutsättningar att inspirera barnen till att 
bland annat klättra, rutscha och så vidare. 
 
Samtliga pedagoger som intervjuades nämnde även att de brukar göra spontana promenader 
ibland. Till exempel brukar de gå till skogen eller besöka skolgården. Författaren Sellgren 
(2009) skriver att promenader till skogen, använda olika material i leken som går att hitta i 
naturen med mera är upplevelser som berikar barnen på förskolan. Vidare menar författaren 
att det då är viktigt att pedagogen är närvarande bland barnen och visar vilja av att upptäcka 
och utforska. Detta blir då i sin tur en stor hjälp för barnen att sedan själva på egen hand 
utforska naturen.  
 



17 
 

I mitt resultat berättade även pedagogerna att de brukar ha samlingar ute ibland om det är bra 
väder. När pedagogerna har planerat att ha en samling utomhus brukar de passa på att göra 
lekar där barnen får röra på sig mycket eftersom de inte kan göra det när de är inomhus. 
Enligt Brügge m.fl. (2011) kan utomhuspedagogik ses som ett arbetssätt, där barnen genom 
direkta upplevelser men också genom reflektioner kan förstå genom att använda sin kropp. 
 
Två av fyra pedagoger nämnde även under intervjun att det hänt ett flertal gånger att de har 
planerat olika lekar/aktiviteter som de har tänkt göra tillsammans med barnen i skogen, men 
eftersom barnen lekt så bra själva så har personalen inte velat avbryta dem mitt i leken utan 
istället valt att spara aktiviteterna till en annan gång istället. Författarna Fagerli m.fl. (2001)  
tar upp att skillnaden mellan inne och ute leken är stor, en skillnad som bli extra tydlig när 
barnen och pedagogerna gör utflykter till skogen. Hos barnen blir det en tydlig skillnad när de 
vistas i skogen, de visar en tydlig glädje samt nyfikenhet som inte syns hos dem när de vistas 
ute på förskolans gård. När barn vistas utomhus blir de även rörligare samt snabbare jämfört 
med inomhus.  
 
5.3	  Möjligheter	  och	  hinder	  med	  utomhuspedagogik	  
De pedagoger som intervjuades var alla positiva och såg möjligheter med utomhuspedagogik.  
Granberg (2000) lyfter upp att barn som vistas i utomhusmiljö har lättare för att kunna hitta på 
saker. Det som samtliga pedagoger tar upp som en möjlighet med utomhuspedagogik är att ha 
tillgång till naturen. Vidare menar pedagogerna att i skogen får barnen bland annat utveckla 
sin fantasi eftersom det finns inga leksaker i skogen som det finns ute på förskolans gård, 
istället får barnen låta sin fantasi styra över vad de olika materialen förvandlas till för 
leksaker. 

Hälften av de pedagoger som intervjuades ansåg att en annan möjlighet med 
utomhuspedagogik är att det blir ett helt annat samspel mellan barnen när de vistas utomhus 
jämfört med inomhus. Szczepanski (2006) skriver att något som är positivt med 
utomhuspedagogik är att barn lär sig samarbeta med varandra. 

I resultatet framkom det även att pedagogerna ansåg att utomhuspedagogik bidrar till att 
barnen får träna sin motorik, till exempel när de vistas ute i skogen eller ute på förskolans 
gård. Detta är även något som Granberg (2005)  tar upp att i naturen är oftast marken mer 
varierad än vad den är på förskolans egen gård, vilket är bra för barnens rörelseträning. 

Enligt Brügge m.fl. (2011) anser att skillnaden med att vara ledare utomhus är att det kan 
hända så många saker på samma gång. Utomhus går det inte att ha fullständig kontroll över 
allt som händer. Det är viktigt att kunna vara flexibel som ledare utomhus eftersom det kanske 
inte alltid blir som planerat. I resultatet visade det sig att pedagogerna tyckte tvärt emot att 
genom att vistas utomhus blir uppsynen på barnen bättre när de vistas utomhus. Vidare menar 
de att det genom att vistats ute tillsammans med barn är lättare att vara utomhus med många 
barn samtidigt jämfört med att vara det inomhus. Inomhus delar barnen upp sig i olika rum 
och då är det mycket svårare att hålla koll på vad som händer i alla rum, utomhus finns det 
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däremot inga väggar så därför blir det lättare som vuxen hålla koll på vad som händer bland 
barnen ute på gården.   

Ett annat hinder som pedagogerna lyfter fram är att det blir allt vanligare att materialen som 
finns på förskolorna plockas bort. Exempelvis klätterställningar, gungor med mera. Detta 
betyder att det blir mindre och mindre lekredskap på förskolegårdarna eftersom det är alldeles 
för dyrt för förskolorna att köpa in nytt material.Detta är också något som NCFF (2006) 
belyser som en orsak till att utomhuspedagogik inte bedrivs så ofta just därför att förskolor 
kan ha brist på pengar.  

 I resultatet framkom det även att pedagogerna ansåg att vädret spelar stor roll när det gäller 
utomhuspedagogik. Tidsbrist var något som pedagogerna ansåg var ett stort hinder när det 
gäller utomhuspedagogik. Vidare menar pedagogerna att det är jobbigt att klä på barnen 
särskilt de minsta barnen när det är vinter och kallt eftersom barnen behöver ha så mycket 
kläder på sig och därför går en stor del av tiden till att klä på dem. Detta är även något NCFF 
(2006) lyfter fram som en orsak till varför utomhuspedagogik inte bedrivs särskilt mycket är 
just på grund av tidsbristen. 
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6.	  Diskussion	  
	  
	  Resultatdiskussion	  
Efter att jag nu har gjort mina intervjuer anser jag att jag har fått en ganska tydlig bild av vad 
pedagogerna ute på förskolorna anser att utomhuspedagogik är. Innan jag påbörjade detta 
examensarbete var jag ganska kritisk till hur pedagoger arbetar med utomhuspedagogik ute på 
förskolorna. Jag själv har erfarenhet av att utomhuspedagogik i förskolan inte används särskilt 
mycket, oftast går pedagogerna ut för att det är sån hög ljudnivå inomhus eller de anser att 
barnen behöver få ”springa av sig”. Efter att ha skrivit denna studie har jag däremot fått en 
positivare bild då studiens resultat visar att pedagogerna faktiskt använder sig av 
utomhuspedagogik samt tar tillvara på  utomhusmiljöns möjligheter för barns lärande i en 
större utsträckning än vad jag hade trott innan jag skrev detta arbete. Resultatet visar att det 
finns många olika möjligheter med utomhuspedagogik, både ute på förskolans egen gård men 
också ute i skogen och andra närliggande miljöer. Det som är viktigt är att pedagogerna tar 
vara på dessa möjligheter, att de försöker se fördelarna istället för nackdelarna, då blir arbetet 
mycket roligare. 
 
I resultatet framkom det att pedagoger bedriver utomhuspedagogik både ute på förskolans 
gård men också utanför gården, utevistelserna sker både som planerad och icke planerad 
aktivitet. I resultatet framkom det också att alla pedagoger inte brukar gå till skogen så ofta, 
cirka en gång i veckan. En av anledningarna till att det inte blir så ofta som de går till skogen 
tror jag beror på att det finns en osäkerhet hos personalen. Genom att gå iväg till skogen med 
hela barngruppen får då personalen ett sånt stort ansvar för så många barn, i skogen är det 
stort och öppet, därför tror jag att det väljer att stanna kvar på förskolans gård där det finns 
grindar, på så sätt får de bättre uppsyn på barnen. Samtidigt anser jag att om man som vuxen 
tycker att det blir för många barn att ta med ut till skogen så kan man dela upp sig, några går 
iväg till skogen och resten av gruppen stannar kvar ute på förskolans gård och nästa dag går 
en annan grupp iväg och så vidare. Jag tror att det är väldigt bra och givande för barnen att 
vistas ute i skogen istället för att vara ute på förskolans gård hela tiden, helst flera gånger i 
veckan. Förskolor som har nära till skogen bör använda sig av den så mycket som möjligt 
eftersom den erbjuder så många olika lärande situationer för barnen. Dessutom har inte alla 
förskolor tillgång till skogen, därför anser jag att de förskolor som ligger i närheten av en 
skog bör använda sig av den så mycket som möjligt i sin verksamhet året om. 
 

I studiens resultat anser jag att det tydligt framkom att pedagogerna är väl insatta i 
utomhuspedagogikens möjligheter. En möjlighet som nämndes i resultatet är att barnens 
fantasi främjas. Detta är även något som Änggård (2009) tar upp är att naturmaterial kan 
tolkas på olika vis, därmed främjas barnens fantasi. Jag tror att det är bra att barnen får 
möjlighet att leka med naturmaterial, eftersom i dagens samhälle blir barnen ”bortskämda” 
med så mycket nya leksaker, ipads med mera. Därför är det bra att de ibland får leka med 
material där deras fantasi får möjlighet att främjas.Hälften av pedagogerna som intervjuades 
ansåg även att det blir ett helt annat samspel mellan barnen när de vistas ute jämfört med inne. 
Detta är även något som NCFF (2006) tar upp. Jag har genom egna erfarenheter utifrån mina 
VFU- platser (Verksamhetsförlagd utbildning) sett barn som hamnat i konflikter med andra 
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barn inomhus och även med personal, fungerar mycket bättre när de vistas utomhus istället 
för inomhus, de kommer bättre överens med barnen och de vuxna. En annan möjlighet 
pedagogerna ser med utomhuspedagogik är att barnen får träna sin motorik. Detta anser jag 
också som positivt då utomhuspedagogiken handlar mycket om att använda hela sin kropp. 
Barnen får träna sin motorik både på gården genom olika klätterställningar och gungor och i 
närmiljön som exempelvis i skogen där marken är ojämn och så vidare. Men samtidigt 
tarpedagogerna upp ett hinder som blir allt vanligare, och det är att kommunen väljer att 
plocka bort lekmaterial ute på förskolegårdarna eftersom de anses vara en skaderisk för 
barnen. Men eftersom kommunen inte ersätter med några nya lekmaterial och förskolan inte 
har så mycket pengar så kan de inte köpa in något nytt material. Detta är även något som 
NCFF (2006) tar upp att ett hinder med utomhuspedagogik kan vara just brist på pengar. Men 
samtidigt anser jag att ibland krävs det inte så stora förändringar. Av egen erfarenhet har jag 
varit med om förskolor som har målat med färg på de gråa tråkiga asfalten som finns på 
gården, satt upp ett bollplank eller tagit med några brädor till förskolan för att barnen ska 
kunna bygga exempelvis kojor med mera. På så sätt blir förskolegården mer spännande och 
inbjudande för barnen att vilja leka där. Jag anser att det inte alltid behöver vara så dyra och 
stora material för att barnen ska tycka att det är roligt att vistats ute, utan ibland räcker det 
med små förändringar. 
 
Ett annat hinder som framkom i resultatet var att pedagogerna tycker att det tar sån lång tid att 
klä på barnen när det är vinter och kallt ute. Detta är även något som NCFF (2006) tar upp 
som orsak till varför utomhuspedagogik inte bedrivs så mycket, det beror som sagt på 
tidsbristen. Jag anser ändå inte att detta är ett riktigt problem, eftersom att lära barnen att klä 
på sig och klä av sig sina kläder är också ett lärande. Barnen lär sig bland annat behärska sin 
koordinationsförmåga men också olika begrepp, såsom vänster, höger, stänga, öppna och så 
vidare. Därför anser jag att det gör ingenting att det tar lite längre tid att klä på barnen 
eftersom det är ett lärande i sig som är väldigt viktigt för barnen. Av egen erfarenhet vet jag 
att pedagogerna brukar ge ”uppdrag” till barnen när det ska klä på sig exempelvis brukar de 
säga till barnen”kan du hämta dina skor på din hylla?”, ”kan du hämta din röda mössa?” och 
så vidare. På så sätt är det inte bara pedagogerna som klär på barnen utan barnen får själva 
vara delaktiga under påklädningen.Samtliga pedagoger nämnde även att vädret styr mycket 
för vad som planeras i verksamheten utomhus. Brügge m.fl. (2011) skriver att det är helt 
skilda saker att vara ledare inomhus och utomhus. Skillnaden med att vara ledare utomhus är 
att det kan hända så många saker på samma gång. Utomhus går det inte att ha fullständig 
kontroll över allt som händer. Att vara ledare utomhus innebär att det kanske inte alltid blir 
som planerat. Av egen erfarenhet vet jag att många förskolor använder sig av till exempel 
vindskydd för att kunna vistas utomhus även när vädret inte är så bra, exempelvis kan man äta 
mellanmål och göra upp en liten eld, eller ha en samling där. Samtidigt anser jag att man inte 
alltid behöver gå ut. Är det regnigt och kallt ute kan barnen istället få stanna inne om de hellre 
vill det, och vill vissa barn ändå vara ute kan de få vara de. Det behöver inte vara en planerad 
utevistelse varje dag. Men samtidigt anser jag även att det är viktigt att barnen får vistas 
utomhus när det regnar och är blött och lerigt ute också, de kan då experimentera på sitt vis. 
Av egen erfarenhet vet jag att många barn  tycker det är väldigt kul att få plaska och hoppa i 
vattenpölarna. Jag anser att det är helt okej att låta barnen leka genom att hoppa, plaska och 
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”gegga” så länge man som vuxen ser till att barnen inte blir blöta och fryser. Men av egen 
erfarenhet vet jag också att många pedagoger brukar sätta stopp när barnen leker i vattenpölar 
eftersom de anser att barnen blir blöta eller att det finns risk att de blir förkylda, men så länge 
de har regnkläder anser jag att det inte ska vara någon fara. Jag anser att det är väldigt viktigt 
att barnen tycker att det är roligt och spännande att vistas ute, det ska inte kännas trist eller 
som ett måste, då blir det inte roligt att vistas ute för varken barn eller personal. 
 
Metoddisskussion	  
I min studie valde jag att använda mig av den kvalitativa studien som Johansson och Svedner 
(2010) skriver om. Jag anser att jag har fått svar på mitt syfte i den här undersökningen, dock 
kan jag inte veta att pedagogerna agerar som de säger att de gör eftersom jag valde att inte 
göra några observationer i denna studie. Jag anser att resultatet i min studie är grundat på ett 
mycket begränsat urval eftersom jag valde att endast intervjua fyra pedagoger. Därför anser 
jag att det hade varit intressant att intervjua fler pedagoger på fler förskolor och se om 
resultaten blir liknande som i denna studie eller om de skiljer sig åt. 

6.1	  Vidare	  forskning	  
Det finns mycket som skulle vara intressant att forska vidare i inom ämnet 
utomhuspedagogik. Jag anser att det skulle vara roligt att se utomhuspedagogiken från ett 
barns perspektiv. Där man istället för att endast göra intervjuer även observerar och lägger 
fokus på hur barn utvecklas och lär i utomhusmiljöer, samt vad de har för tankar och 
funderingar kring att vistas ute på förskolan eftersom utomhusmiljön är en sån stor del av 
deras vardag på förskolan. 

6.2	  Slutord	  
Jag tycker det här examensarbetet har varit väldigt lärorikt och intressant att skriva. Det har 
varit roligt att besöka olika förskolor och se hur de arbetar med utomhuspedagogik. Jag tror 
att det krävs mer utbildning inom området  för att pedagogerna ska bli motivierade och få ett 
större intresse för att vilja bedriva utomhuspedagogik mer än vad de gör idag ute på 
förskolorna. Slutligen vill jag tacka alla pedagoger som ställt upp i mitt arbete, utan er hade 
detta inte varit möjligt. Tack! 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

Referenslista	  

Berg, M. (2011). Skogen som klassrum- argument för utomhuspedagogik. 
Naturskyddsföreningen. 
http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-
media/handledning/Skogen_som_klassrum.pdf (Hämtad 2015-10-15) 
 
Brügge, Britta, Glantz, Mats och Sandell, Klas (2011). Friluftslivets pedagogik - En miljö- 
och utomhuspedagogik för kunskap, känsla och livskvalitet. Stockholm: Liber. 
 
Dahlgren, Lars Owe, Szczepanski, Anders (1997). Utomhuspedagogik - boklig bildning och 
sinnlig erfarenhet. Ett försök till bestämning av utomhuspedagogikens identitet. Linköping: 
Linköpings universitet. 
 
Dahlgren, Lars Owe, Sjölander, Sverre, Strid, Jan Paul, Szczepanski, Anders (2007). 
Utomhuspedagogik som kunskapskälla- närmiljö blir lärmiljö. Lund: Studentlitteratur. 

Ericsson, Gunilla. (2002). Lära ute- upplevelser och lärande i naturen. Friluftsfrämjandet. 

Grahn, Patrik (red.) (1997). Ute på dagis: hur använder barn daghemsgården?: utformningen 
av daghemsgården och dess betydelse för lek, motorik och koncentrationsförmåga. Alnarp: 
MOVIUM. 
 
Granberg, Ann (2000). Småbarns utevistelse. Liber: AB. 
 
Granberg, Ann (2005). Småbarns utevistelse. Liber: AB. 

Grindberg, Tora & Langlo Jagtoien, Greta (2000). Barn i rörelse: Fysisk aktivitet och lek i 
förskola och skola. Lund: Studentlitteratur.  

Johansson, Bo, Svedner, Per Olov (2010). Examensarbetet i lärarutbildningen. Uppsala: 
 Kunskapsföretaget AB. 

Lillemyr, Fredrik Ole & Sobstad Frode (2001). Vad är förskolepedagogik?  Lund: 
Studentlitteratur. 

Lärarförbundet (2005). Utomhuspedagogik i förskola och förskoleklass. Lärarförbundets 
förlag: Stockholm. 

Mårtensson, Fredrika (2004). Landskapet i leken en studie av utomhuslek på förskolegården. 
Doktorsavhandling. Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp, Institution för 
landskapsplanering, Alnarp. 

NCFF- Nationellt centrum för främjandet av god hälsa hos barn och ungdomar 
http://www.oru.se/NCFF/Vara-omraden/utomhuspedagogik(Hämtad 2015-10-13) 

NCFF Nyhetsbrev 2006-Nr 2 Temanummer Utomhuspedagogik 
http://www.oru.se/PageFiles/16933/NCFF%20Nyhetsbrev%202006-
Nr.2%20Temanummer%20Utomhuspedagogik%20i%20skolan.pdf (Hämtad 2015-10-16) 



23 
 

Sandell, Klas, Öhman, Johan och Östman, Leif. (2003). Miljödidaktik- naturen skolan och 
demokratin. Lund: Studentlitteratur. 

Sellgren, Germund. (2009) Förskolan för en hållbar utveckling, Handledning. WWF (Hämtad 
2015-10-15) 

Sjöstrand Öhrfelt, Magdalena (2015). Barn i natur och natur i barn: en diskursanalys av texter 
om utomhuspedagogik och uteförskola. Malmö högskola: Fakuleten för lärande och samhälle. 

Skolverket (2010a) Läroplan för förskolan. Lpfö98. Reviderad 2010. Stockholm: Skolverket. 

Szczepanski, Anders, Dahlgren, Lars-Owe (1997). Utomhuspedagogik- boklig bildning och 
sinnlig erfarenhet. Skapande Vetande 31. Linköping: Linköpings universitet. 
 
Upptäck närnaturen- natursnokeri för förskolor i staden. Naturskyddsföreningen: Stockholm. 
http://www.utinaturen.nu/images/NatursnokeriKlar.pdf (Hämtad 2015-11-17) 
 
Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk 
samhällsvetenskapligforskning. 
 
Änggård, Eva (2009). Skogen som lekplats- Naturens material och miljöer som resurser i lek. 
Artikel ur: Idunn.no, nr 2/2009. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  
 
 
 



24 
 

Bilagor	  

Bilaga	  1	  
 

Missivbrev 
 
Hej! 

 

Jag heter Sandra Nordin och läser till förskollärare vid Umeå universitet. Jag har nu påbörjat 

mitt examensarbete. Mitt valda ämne är Utomhuspedagogik. Syftet med mitt arbete är att ta 

reda på förskolepersonalens uppfattning om vad utomhuspedagogik är och på vilket sätt de 

använder sig av den i sin verksamhet. 

 

Jag undrar om jag skulle kunna få göra en intervju med er? Intervjun kommer att bestå av elva 

stycken frågor och beräknas ta mellan 20-30 min. Under intervjun kommer jag att ta hänsyn 

till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Vilket innebär att deltagandet är frivilligt och 

om du skulle vilja så kan du när som helst avbryta intervjun. Ditt deltagande kommer att 

behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart att användas i forskningsändamål. 

 
Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta mig. 

 

xxxxxx-xx@hotmail.com 

Mobil nummer: xxx-xxxxxxx 

 

Med vänlig hälsning 

Sandra Nordin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
 

Bilaga	  2	  
 
 
Intervjuguide 
 
Uppvärmningsfrågor 
 
• Hur länge har du arbetat som förskollärare? 
• Vad fick dig att utbildada dig till just det? 
• Berätta lite kort om förskolan du jobbar på? ålder på barnen?osv. 

 
Intervjufrågor 

 
• Hur uppfattar du begreppet utomhuspedagogik och vad betyder det för dig? 

 
• Använder ni er av utomhuspedagogik i verksamheten, isåfall hur? 

 
• Är utomhusvistelsen schemalagd eller valfri? 

 
• Hur skiljer sig arbetet ni gör ute från det ni gör inne? 

 
• Anser du att det finns något eller några ämnen som inte går att undervisa utomhus? isåfall 

varför? 
 

• Brukar ni använda er närmiljö? 
 

• Anser du att det finns några fördelar eller eventuella nackdelar med utomhuspedagogik? 
 

• Något mer du vill tillägga? 

 

 
 
 


