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Vårt syfte med uppsatsen är att belysa vilka tankar några förskollärare på förskolor i 

stadsmiljö har om utomhuspedagogik. Utifrån syftet har vi följande frågeställning: 

Vilka faktorer anser förskollärarna påverkar möjligheten för förskolor belägna i 

stadsmiljö att bedriva utomhuspedagogik? 

För att få svar på denna frågeställning genomfördes kvalitativa intervjuer med sju 

förskollärare som arbetar på sju olika förskolor i stadsmiljö.  
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1 Inledning 

Innan vi började arbeta med uppsatsen visste vi inte vad begreppet utomhuspedagogik 

innebar. När vi hörde ordet tänkte vi på skog och natur. Vi trodde därför att det skulle vara en 

svårighet att bedriva utomhuspedagogik på förskolor i stadsmiljö. Efter att ha läst flera olika 

definitioner på vad utomhuspedagogik är för något insåg vi att det även handlar om att skapa 

möjlighet till kontakt med kultur och samhälle. I vår uppsats lyfts kontakten till naturen mer 

än kontakten till kultur och samhälle. Vi tror att det beror på trafikfaror som finns i staden 

vilket kan göra att det är svårare att vara med en barngrupp där. I naturen finns det större fria 

ytor och mer löst material, som till exempel kottar, pinnar och stenar. Även den mesta 

litteraturen som behandlar utomhuspedagogik tar upp kontakten till naturen.  

Utomhuspedagogik är en arbetsmetod där alla ämnen kan rymmas. Därför tycker vi att 

mycket av den pedagogiska verksamheten som sker inomhus på förskolan skulle kunna flyttas 

ut. Efter att ha satt oss in i litteratur och forskning om utomhuspedagogik ser vi många 

möjligheter med att vara utomhus, vilket vi tar upp i bakgrundsavsnittet.  

I läroplanen för förskolan står det att den pedagogiska verksamheten ska stimulera och 

utmana barns utveckling och lärande. Här har leken en viktig roll. Det står även att förskolan 

ska uppmuntra till lek i planerad miljö och naturmiljö utomhus (Skolverket, 2006). Dahlgren 

och Szczepanski (1997) menar att varken barn eller vuxna är ute lika mycket nuförtiden. 

Därför anser vi att förskolan har en viktig roll att presentera utemiljön för barnen. 

Vårt syfte med uppsatsen är att belysa vilka tankar några förskollärare på förskolor i 

stadsmiljö har om utomhuspedagogik. 
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2 Bakgrund 

Bakgrunden behandlar inledningsvis vad som menas med begreppet utomhuspedagogik. 

Sedan följer avsnitt där vi tar upp utomhuspedagogiskt arbetssätt kopplat till läroplanen, 

utomhuspedagogikens historia, möjligheter med utomhuspedagogik och avslutningsvis hinder 

för att bedriva utomhuspedagogik.  

2.1 Vad är utomhuspedagogik? 

Begreppet utomhuspedagogik är inte enkelt att definiera. Det är ett tvärvetenskapligt 

forsknings- och utbildningsområde, vilket medför att utomhuspedagogik kan utföras av 

personer från olika yrkeskategorier, till exempel förskollärare, turistguider eller biologer. Det 

gör att begreppet är brett och varierar beroende på ur vilket och vems perspektiv det ses 

(Szczepanski, 1996).  

I Nationalencyklopedin (2008) definieras ordet utomhus ”ute i det fria men ofta i närhet av 

bostadshus”. ”Var ligger utomhus?” är en fråga som Sandell (2004) ställer sig. Han menar att 

det handlar om att befinna sig i ett natur- eller kulturlandskap som inte har något tak, utan 

som bokstavligt talat ligger utomhus. Utomhus kan alltså innefatta flera olika typer av 

landskap och inte bara skogen, som vi kanske främst tänker på. Att utomhusbegreppet är så 

brett gör att det får vitt skilda didaktiska förutsättningar och följder. Utomhuspedagogik 

handlar inte bara om att skapa möjligheter till kontakt med naturen, utan även kultur och 

samhälle (Dahlgren & Szczepanski, 1997). Utomhuspedagogik är ett sätt att lära (Dahlgren, 

2007). 

Begreppet utomhuspedagogik förklaras i boken ”Teaching in the outdoors” som ”using the 

outdoors as a laboratory for learning” (Hammerman, Hammerman & Hammerman , 2001, s. 

5). För att definiera begreppet utomhuspedagogik i den här uppsatsen använder vi oss av 

Naturskolan i Lunds definition: 

Utomhuspedagogik avser riktad pedagogisk verksamhet under ledning av pedagogisk personal. 

Denna aktivitet bedrivs utomhus och kan inbegripa alla läroplanens ämnen (Naturskolan, 2008).  
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2.2 Läroplanen kopplad till utomhuspedagogiskt arbetssätt 

I förskolans läroplan, Lpfö 98, (Skolverket, 2006) står det att lärandet ska ske både inomhus 

och utomhus.  

Verksamheten skall ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande 

såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter 

både i planerad miljö och i naturmiljö (Skolverket, 2006, s. 7). 

Målen i Lpfö 98 tar upp att barnen ska lära känna sin närmiljö och bekanta sig med det lokala 

kulturlivet.  

Genom ett utomhuspedagogiskt arbetssätt ges även möjlighet att få in miljömedvetenhet i 

verksamheten, som det står om i Lpfö 98 (Skolverket, 2006).   

Förskolan skall lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt 

och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan skall medverka till att 

barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i 

naturens kretslopp. Verksamheten skall hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan 

utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid (Skolverket, 2006, s. 7).  

Barnens ska utveckla en förståelse för naturens kretslopp, respekt för allt levande och omsorg 

om sin närmiljö, liksom sitt kunnande om växter och djur (Skolverket, 2006).  

Lpfö 98 behandlar området utveckling och lärande.  

Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och 

aktivitet. Den skall inspirera barnen att utforska omvärlden (Skolverket, 2006, s. 5).  

Verksamheten skall utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att 

söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och 

skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan 

barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande (Skolverket, 2006, s. 6).  

I Naturskolans (2008) definition för utomhuspedagogik står det att ett utomhuspedagogiskt 

arbetssätt kan inbegripa läroplanens alla ämnen. Det ger möjlighet till ett utforskande och 

temainriktat arbetssätt som det står om i Lpfö 98 (Skolverket, 2006).  

Lpfö 98 har ett mål om hälsa och välbefinnande där det står att varje barn ska utveckla sin 

motorik (Skolverket, 2006).  
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2.3 Utomhuspedagogikens historia 

Utomhuspedagogiken har sina rötter och idétraditioner långt tillbaka i tiden (Szczepanski, 

2007). Att bedriva undervisning i ett klassrum är ett relativt nytt påfund i människans historia. 

På 1840-talet började folkskolorna dyka upp i Sverige och då skulle alla barn gå i skolan, men 

det dröjde nästan hundra år innan skolundervisningen fick en enhetlig form i Sverige 

(Rantatalo, 2002). Genom tiderna har den vanligaste formen av undervisning varit att 

människan lärt av erfarenhet och muntlig tradition ute i omgivningen (Szczepanski, 2007). I 

kommande avsnitt tar vi upp personer vars tankar har haft en betydande roll för framväxten av 

idéerna inom utomhuspedagogik. 

2.3.1 Aristoteles 

Den grekiska filosofen och naturforskaren Aristoteles som levde 384-322 f. Kr. menade att 

det som inte kommit från våra sinnen och våra praktiska erfarenheter existerar inte i 

medvetandet (Szczepanski, 2007). Han ansåg även att genom att arbeta praktiskt sätts 

tänkandet i rörelse och att det ska vara både teori och praktik (Dahlgren & Szczepanski, 

1997).  

2.3.2 Comenius 

Comenius var en tjeckisk teolog och pedagog som levde 1592-1670. Han skrev boken 

”Didactica Magna” som publicerades 1657 (Rantatalo, 2002). I den skriver han: 

Av detta följder den gyllene regeln för lärare: allt ska så mycket som möjligt visas fram inför 

sinnena. Nämligen det som är synligt inför synen, hörbart inför hörseln, det som luktar inför 

luktsinnet, det som smakar inför smaksinnet, och det som kan beröras inför känseln. Om något 

kan uppfattas av flera sinnen samtidigt, bör det föreläggas dem samtidigt (Comenius, 1657/1999, 

s. 200). 

Comenius förespråkade att lärandet ska ske i en så autentisk miljö som möjligt (Dahlgren & 

Szczepanski, 1997). 

2.3.3 Rousseau 

Den schweizisk-franske författaren och filosofen Rousseau levde 1712-1778. Han skrev 

boken ”Emile eller Om uppfostran” där vi kan läsa: 
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Eftersom allt, som tränger in i människans intellektuella medvetande, kommer dit genom 

förmedling av hennes sinnen, är hennes första förstånd av sinnlig art. Våra första lärare i filosofi 

är våra fötter, våra händer och våra ögon. Att ersätta dessa med böcker är inte att lära oss att 

tänka förnuftigt; det är att lära oss att lita på andras förnuft, att lära oss tro mycket och ingenting 

veta (Rousseau, 1762/1977, s. 130).  

I boken skriver han även om hur viktigt det är att barnen får komma i kontakt med det 

vardagliga livet när de växer upp (Rousseau, 1762/1977). 

2.3.4 Fröbel 

Friedrich Fröbel var en tysk reformpedagog som levde 1782-1852. Han ansåg att utevistelse i 

både trädgård och naturlandskap spelade stor roll för barns utveckling, lek och lärande. Han 

var grundläggare till ”kindergartens”, eller barnträdgårdar som de kallades i Sverige. Det är 

därifrån uteleken i dagens svenska förskola hämtar sitt idéarv. Daglig utevistelse betraktas 

som en självklar aktivitet (Mårtensson, 2004). 

2.3.5 Key 

Ellen Key var en författare och pedagog och levde i Sverige 1849-1926. Hon skrev boken 

”Barnets århundrade”. Key ansåg att lärandet började med fältstudier i det verkliga livet och 

att andra ställen än klassrummet därför skulle användas vid lärande. Eleverna skulle inte 

enbart söka kunskap via böcker, utan också genom praktisk handling (Dahlgren & 

Szczepanski, 1997).  

2.3.6 Dewey 

John Dewey som var en amerikansk filosof och pedagog som levde 1859-1952. Han menade 

att praktisk kunskap är lika mycket värd som teoretisk. För att erfarenheten ska bli kunskap 

måste den utsättas för reflektion. (Dahlgren & Szczepanski, 1997). Dewey myntade det kända 

uttrycket ”learning by doing” som från början egentligen var ”learn to do by knowing and to 

know by doing” (Szczepanski, 2007, s. 22). 

I sin bok ”Individ, skola och samhälle” skriver Dewey att det som barnen lär sig i skolan kan 

de inte använda i vardagslivet och det de lär sig i vardagslivet kan de inte använda i skolan. 

Han menade alltså att skolan var isolerad från själva livet och att eleverna måste känna att det 

de gör har någon nytta och är meningsfullt (Dewey, 2002).  
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2.3.7 Freinet 

Den franska pedagogen Célestin Freinet levde 1896-1966. En av Freinets grundtankar var att 

barnen skulle använda världen som lärobok. Det är viktigt att gå utanför skolans väggar och 

skaffa sig kunskap om verkligheten (Isaksson, 1996). 

2.4 Möjligheter med utomhuspedagogik 

2.4.1 Hälsa och motorik 

Utomhusaktiviteter har positiva effekter på barns hälsa, motoriska utveckling och 

koncentration och därför bör naturen användas som ett rum för lärande (Brügge, 2002). 

 I en fallstudie av Grahn (1997) studerades sambanden mellan barns utveckling och utemiljöer 

bland annat kring hälsa, motorik och koncentration. Resultatet visade att det var en signifikant 

skillnad mellan undersökningsgruppen och kontrollgruppen. De barn som tillbringade större 

delen av dagen utomhus i naturmiljö som inte konstruerats av människan hade bättre motorik 

och koncentration samt lägre sjukfrånvaro än vad barnen i kontrollgruppen hade. 

I en amerikansk studie som gjorts av Kuo och Taylor (2004) påvisades också att möjligheter 

till vistelse i naturmiljö förbättrar situationen för barn som har koncentrationssvårigheter och 

är impulsiva. 

I studien ”Hälsa och utomhuspedagogik” (Szczepanski, 2007) undersöktes om fysisk rörelse 

och utomhuspedagogik kunde minska stressen och därmed förbättra hälsotillståndet. Stress 

hos barn påverkar emotionell, intellektuell och biologisk utveckling. Genom att mäta 

stresshormonet cortisol i saliven hos 341 elever i två skolor med elever i år F-6 fick forskarna 

svar på om fysisk rörelse och utomhuspedagogik kunde minska stressen. På den ena skolan 

gjordes under ett års tid en medveten satsning på utomhuslektioner. När det hade gått ett år 

gjordes nya mätningar av cortisol hos eleverna vid de båda skolorna. Resultatet visade att den 

utomhuspedagogiska insatsen hade en utmärkande positiv effekt på eleverna stressymtom. 

Även en studie av Grahn och Stigsdotter (2003) visade att stress har ett samband med 

utevistelse. De som ofta besökte ett grönområde kände sig mindre stressade.  
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Enligt Statens Folkhälsoinstitut (2005) är 15-20 % av barnen i Sverige överviktiga. Förskolan 

och skolan som når alla barn har en viktig del i att förmedla kunskaper om en hälsofrämjande 

livsstil. Folkhälsoinstitutet menar att fysisk aktivitet hos barn bidrar till upprätthållande av 

energibalans, välbefinnande och rörlighet. 

Barns motorik påverkas positivt av att vistas i naturen. Granberg (2000) tycker att 

förskolegrupper bör vistas i skogen på grund av att skogsterräng ger barn bra motorikträning. 

Grahn (1996) har i en studie studerat två olika förskolor med olika utomhusmiljö. Den ena 

förskolan hade en gård som var platt med få buskar eller träd, medan den andra förskolan låg 

utanför staden med gräns mot naturområde. Resultatet visade att barnen som fick klättra fritt i 

träden och befinna sig i en ojämn terräng blev starkare samt fick bättre balans och motorik. 

Ellneby (1999) menar att en kort skogspromenad kan ge små barn mycket grovmotorisk 

träning. Hon nämner vidare att om barn inte får utveckla sin motorik blir de klumpiga och 

försiktiga. Detta kan leda till att barnen blir mindre rörelseaktiva och hamnar utanför i 

kamratskapet. Även självkänslan kan bli lidande om de inte känner sin kropp och förstår hur 

den fungerar. Genom att leka och röra på sig lär de känna sin kropp. För att barnen ska få 

bättre självkänsla och utveckla en bra självtillit är det bra att ha rörelseträning.  

I början av 1990- talet genomförde läkaren Söderström (1996) en studie kring sambandet 

mellan barns sjukfrånvaro och utevistelse. Resultatet visade att barn som är ute mer än fem 

timmar i veckan har lägre sjukfrånvaro än de barn som är ute mindre än fem timmar. Hon och 

Sundelin (1996) är överens om att smittoriskerna är större om vi tillbringar största delen av 

dagen inomhus. Detta på grund av att koncentrationen av virus, bakterier och kvalster blir 

större i stängda rum till skillnad från utomhus där luften strömmar fritt.  

2.4.2 Lek och lärande 

Leken är ett naturligt tillstånd för barn och även deras viktigaste kunskapskälla (Granberg, 

2000). Genom leken utvecklar barn till exempel sin sociala och emotionella förmåga. De 

behöver tid till reflektion och att bearbeta sina intryck, vilket de kan få i leken (Drougge, 

1996). Utemiljön är betydelsefull för leken, eftersom mer yta ger tillfällen att få leka ostört 

och tillsammans i en mindre grupp. Utomhusmiljön ger barnen större möjlighet att variera 

sina lekar, fantisera och ha inflytande på miljön, eftersom utomhusmiljöns utformning inte 

bestämmer aktiviteten (Andersson, Mårtensson & Norén-Björn, 1993; Grahn, 1997). Det är 

mer stimulerande för barnens fantasi och inlevelseförmåga att leka i naturen. Dyra saker och  
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konstruerade platser för lek inte är av så stor betydelse (Drougge, 1996). Naturen kan 

användas som material vid lärande (Skoglund, 1992). 

Björklid (2005) anser att fysisk aktivitet främjar lärande. Hon menar att genom en 

omväxlande utomhusmiljö utvecklar barnen sin motorik och blir inspirerade till att hitta på 

fysiska aktiviteter. Även Sczcepanski (2007) understryker att kroppslig rörelse bidrar till 

bättre hälsa, vilket i sin tur leder till att lärandet ökar. Leicht Madsen (1999) skriver att barn 

får flest intryck när de är aktiva. Det är barnens upplevelser som är grunden för utvecklingen 

av deras kunskap. Även Pramling (1994) anser att barn använder sina sinnen när de skapar en 

förståelse för sin omvärld. Genom att vuxna agerar medforskare kan barnens sinnesintryck 

förstärkas (Andersson, Mårtensson & Norén-Björn, 1993).  

Eriksson (2002) skriver att det finns en skillnad i barnens självbild och roll när de är ute 

jämfört med när de är inne i ett klassrum. Detta kan vara en faktor som påverkar barnens 

lärande och utveckling. Vid utevistelse ändras den sociala hierarkin och det kan göra att barn 

som är tillbakadragna inomhus får en chans att komma fram och ta mer plats när de är 

utomhus. Vid utevistelse ges andra förutsättningar för prestationer och färdigheter. Det här 

kan vara en fördel för elever som annars brukar känna att de inte passar in i den traditionella 

skolsituationen. En annan positiv effekt av att förlägga undervisningen utomhus är att 

konflikter tonas ner. I utemiljön finns större ytor och fler alternativ kan erbjudas, vilket kan 

främja lärandet genom att situationerna ändrar vilka barnen umgås med och därmed kan 

sociala mönster brytas.  

I ett europeiskt samarbetsprojekt inom Comenius utfördes en enkätundersökning med 179 

pedagoger från Österrike, Tyskland, Tjeckien, Storbritannien och Sverige. De tillfrågade fick 

bland annat svara på om och hur de ansåg att utomhuspedagogik främjar lärandet. Majoriteten 

svarade att utomhuspedagogik främjar lärandet. 92% ansåg att det främjar det kognitiva 

lärandet och 95 % svarade att socialt och emotionellt lärande främjas. 97,2% ansåg att 

utomhuspedagogik erbjuder nya upplevelser och erfarenheter för lärandet. 90,5% av de 

tillfrågade förskollärarna menade även att utomhuspedagogik förändrar klassrumsklimatet till 

det bättre. I undersökningen fick pedagogerna också svara på om pedagoger behöver särskild 

utbildning inom utomhuspedagogik. 68,2% av pedagogerna svarade att de tycker det. 

(Seyfried & Neiβl, 2002). 
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2.4.3 Miljömedvetenhet 

Dagens människor i Sverige har förlorat sin naturliga kontakt och relation med naturen. 

Nuförtiden tillbringar barn och vuxna mer tid inomhus. Det är därför som en direktkontakt 

med utemiljön och landskapet är en betydelsefull pedagogik (Dahlgren & Szczepanski, 1997). 

Alla barn är inte vana vid utomhusvistelse vilket kan göra att de känner sig otrygga. För att 

undvika detta bör pedagogen välja en miljö som barnen känner till och skapa rutiner som gör 

barnen vana vid utevistelse och allt efter som finna nya miljöer att besöka (Eriksson, 2002). 

Miljömedvetenhet kan delas in i två olika områden. Det ena är att respektera och visa hänsyn 

åt allt levande. Det andra är att ha en viss kunskap om djur och natur och dess samband. Barn 

bör få en positiv relation till sin närmiljö för att kunna bygga upp en miljömedvetenhet. Att 

vistas mycket ute i naturen och samtidigt trivas och ha kul där är utgångspunkterna för att få 

en bra relation till naturen (Granberg, 2000).  

Granberg (2000) håller med Drougge (1996) om att det är viktigt att barnen får en positiv 

relation till naturen. Drougge menar att det man tycker om, det är man rädd om. Om barnen 

får en miljömedvetenhet när de är små kommer de att vårda naturen också när de blir äldre. 

Hon poängterar också att vuxna inte ska oroa barn inför miljöhot, utan istället fokusera på det 

positiva vi kan göra för att ta hand om naturen.  

Sandell (2002) skriver om hur forskare har försökt göra generella modeller för vad som ligger 

bakom en människas miljömedvetenhet. Dessa modeller går i riktning mot att innehålla 

många samband och flera olika återkopplingar. Faktorer som ofta återkommer och som direkt 

hänger ihop med varje enskild individ är bland annat utbildning, attityder och uppfostran. 

Andra allmänna faktorer som nämns handlar om debattklimat, ekonomi, eller 

situationsbundna omständigheter som att vi till exempel råkar komma i kontakt med en viss 

miljöaktion. Sandell menar att dessa undersökningar tyder på att egna naturupplevelser i 

tidiga år har betydelse för ett framtida miljöengagemang.  

2.5 Hinder för utövande av utomhuspedagogik 

Allt är inte problemfritt med utomhuspedagogik. Klimatet och landskapets fysiska 

förutsättningar kan upplevas som ett hinder för utomhuspedagogik. Organisationen av 

personal och den schematiska uppdelningen av dagen är omständigheter som kan påverka i 

vilken utsträckning utomhuspedagogik bedrivs (Brügge, 2002). 
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Patrik Grahn (1988), landskapsarkitekt och docent vid Institutionen för landskapsplanering i 

Alnarp, genomförde studien ”Egen härd- guld värd. Institutioners och föreningars behov av 

egna grönområden”. Studien visade att 65% av högstadielärarna inte klarade av att genomföra 

de utomhusaktiviteter som behövdes och att de var ute i för liten omfattning under sin 

biologiundervisning. I förskolan till årskurs sex var motsvarade siffra 20-25%. Dessa brister 

berodde inte på organisation, ekonomi eller tidsramar, utan anledningen var avsaknaden av 

lämpliga områden att utföra aktiviteten i. Det är parker och grönområden i omgivningen som 

styr institutioners utomhusverksamhet. Studien tog även upp andra faktorer som kan hindra. 

Dessa var att det tog för mycket tid och en annan faktor var att transportmedel till lämpliga 

områden saknades. Dahlgren och Szczepanski (2004) menar att förskolor och skolor bör få 

bidrag för transportkostnader så att de kan ta sig till olika landskap. 

I en studie har Grahn och Stigsdotter (2003) undersökt sambandet mellan stress och avståndet 

till grönområden. Cirka tusen stadsbor från nio olika svenska städer medverkade i 

undersökningen. Resultatet visade att ju närmre ett grönområde de bodde, desto oftare besökte 

de det. Om de hade 50 meter till närmsta grönområde vistades de där dubbelt så lång tid och 

dubbelt så många gånger som dem som bodde en kilometer bort.  

Ett hinder för utomhuspedagogik kan vara att många pedagoger saknar den kunskap och 

erfarenhet som krävs för att utemiljön ska kunna vara både rum och medel för lärande. För att 

pedagoger till fullo ska kunna utnyttja utemiljön i pedagogisk verksamhet behöver de både 

kunskap och erfarenhet om utomhuspedagogisk undervisning (Szczepanski, 2007).  

2.6 Sammanfattning av bakgrunden  

Utomhuspedagogik handlar inte bara om att skapa möjligheter till kontakt med naturen, utan 

även till kultur och samhälle. Det är ett sätt att lära genom riktad pedagogisk verksamhet, där 

alla delar från läroplanen kan ingår. Utomhuspedagogiken har sina rötter och idétraditioner 

långt tillbaka i tiden. Tankar från tidiga filosofer, teologer och pedagoger talar om att den 

praktiska kunskapen är lika mycket värd som den teoretiska. Genom att arbeta praktiskt sätts 

tänkandet i rörelse. Andra tankar som de hade var att lärandet sker när sinnena är aktiva. 

Världen kan användas som lärobok, på så sätt sker lärandet i en autentisk miljö.  

Utomhuspedagogikens tankar återspeglas i förskolans läroplan. I den står det bland annat att 

lärandet ska ske både inomhus och utomhus, barnen ska lära känna sin närmiljö och de ska 

utveckla en miljömedvetenhet.  
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Det har visat sig att möjligheterna med ett utomhuspedagogiskt arbetssätt är många. Hälsa, 

motorik och lärande påverkas positivt av utevistelse. Men allt är inte problemfritt med 

utomhuspedagogik. Faktorer som kan hindra är landskapets fysiska förutsättningar, klimat, 

organiseringen av personalen och pedagogers kunskap.  

Med utgångspunkt från bakgrunden undersöks några förskollärares tankar om 

utomhuspedagogik.  
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3 Syfte och frågeställning 

Vårt syfte med uppsatsen är att belysa vilka tankar några förskollärare på förskolor i 

stadsmiljö har om utomhuspedagogik.  

Frågeställning: 

Vilka faktorer anser förskollärarna påverkar möjligheten för förskolor belägna i stadsmiljö att 

bedriva utomhuspedagogik? 
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4 Metod 

4.1 Kvalitativa intervjuer 

I vår studie har vi använt oss av den kvalitativa forskningsstrategin. Bryman (2002) menar att 

en kvalitativ strategi passar bättre än en kvantitativ om man är intresserad av att få veta en 

bestämd social grupps livssyn samt personliga uppfattningar. Den kvalitativa 

forskningsstrategin vill fånga enskilda individers tolkningar av den verklighet de lever i.  

Vår undersökningsmetod består av kvalitativa intervjuer med förskollärare som jobbar på 

förskolor i stadsmiljö. Syftet med undersökningen är inte att generalisera till andra fall 

(Bryman, 2002). Kvalitativa undersökningar skaffar en djupare kunskap än den kunskap som 

ofta fås när kvantitativa metoder används. Den kvalitativa metoden kännetecknas som 

flexibel. Det finns möjlighet att ändra på uppläggningen under genomförandet av 

undersökningen under arbetets gång. Till exempel om forskaren skulle upptäcka att vissa 

frågeställningar glömts bort eller formulerats fel (Kvale, 1997). 

En risk med kvalitativa intervjuer kan vara att respondenterna påverkas av intervjuarna och 

ger de svar de tror att intervjuerna vill ha. De kanske hellre vill svara ”rätt” än sanningsenligt 

(Bryman, 2002). En annan risk med kvalitativa intervjuer är att respondenternas ord för att 

beskriva verkligheten, inte alltid är verkligheten (Merriam, 1994). 

4.2 Forskningsetik  

I vår undersökning har vi tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna inom humanistisk 

och samhällsvetenskaplig forskning. De fyra individskyddande krav vi har efterföljt är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Respondenterna blev informerade om syftet med vår undersökning 

och hur undersökningen i stora drag skulle genomföras. Vi berättade att deras deltagande var 

frivilligt och att de hade rätt att avbryta sin medverkan om de skulle vilja det. Respondenterna 

och förskolorna som ingår i studien behandlades konfidentiellt och garanterades anonymitet i  
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undersökningen samt i det färdiga resultatet. För att få en helhetsbild använde vi 

beskrivningar av förskollärare där namn ersattes med bokstäver. De uppgifter som samlades 

in användes endast för forskningsändamål. 

4.3 Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes med hjälp av semi-strukturerade intervjuer och en så kallad 

intervjuguide användes. Intervjuguiden (bilaga 1) bygger på olika frågeområden som är 

kopplade till vår frågeställning. Följdfrågor ställdes då det fanns ett behov av det (Bryman, 

2002). Innan intervjuerna genomfördes gjorde vi provintervjuer för att få en uppfattning om 

hur våra frågor fungerade och för att själva bli säkrare i vår roll som intervjuare. 

Provintervjuerna gjordes med två förskollärare, vars svar inte ingår i undersökningen. Efter 

provintervjuerna justerades intervjuguiden genom att vissa frågor omformulerades. 

Intervjuguiden tog upp frågor som skulle besvaras i den ordningsföljd som föll sig naturlig. 

Frågorna var indelade i områden som rörde;  

- kommentarer till definitionen av begreppet utomhuspedagogik 

- hur och var utomhuspedagogik kan bedrivas 

- vad som främjar möjligheten att bedriva utomhuspedagogik 

- vad som hindrar möjligheten att bedriva utomhuspedagogik 

- inställningen till om utomhuspedagogik passar alla barn 

- förskollärarnas utbildning inom utomhuspedagogik 

När vi ringde och kontaktade förskolorna berättade vi vilket ämne våra intervjuer skulle 

behandla. Respondenterna fick inte se intervjufrågorna i förväg. Detta för att vi ville få deras 

spontana svar.  

Respondenterna fick bestämma tid när intervjun skulle äga rum. Intervjuerna gjordes på de 

olika förskolorna i avskild miljö i lugn och ro. Vi valde att båda två närvara vid varje 

intervjutillfälle. Detta för att intervjuerna inte skulle skilja sig åt för mycket vid eventuella 

följdfrågor. Vi började intervjun med bakgrundsfrågor gällande respondenternas ålder, antal 

år sedan examen samt åldern på barnen i deras verksamhet. Därefter läste vi upp en definition 

på vad utomhuspedagogik är, detta för att alla respondenterna skulle svara på intervjufrågorna 

utifrån samma definition. Vi valde att spela in alla intervjuerna, vilket Bryman (2002) menar  
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att kvalitativa forskare brukar göra. Han skriver att det är bra för att kunna göra en detaljerad 

analys och fånga intervjupersonernas tonlägen och egna uttryck. Genom att intervjuerna 

spelas in blir det även lättare för oss att vara lyhörda inför intervjupersonens svar och kunna 

följa upp dessa med följdfrågor (Bryman, 2002). Respondenternas svar har sedan 

transkriberats och analyserats. 

4.3.1 Urval 

I vår undersökning har vi gjort ett strategiskt urval då vi ville undersöka förskolor belägna i 

stadsmiljö. Undersökningen har genomförts på förskolor i en mellanstor sydsvensk stad. För 

att hitta förskolor i centrala delar av staden använde vi oss av fyra olika postnummerområden, 

alla lokaliserade i stadsmiljö. Utifrån dessa fick vi fram nio olika förskolor som vi sedan 

kontaktade via telefon. Av de nio förskolor som vi kontaktade var det två förskolor där inga 

förskollärare ställde upp på någon intervju. På de resterade sju förskolorna intervjuade vi en 

förskollärare från varje ställe. Varje förskola fick själv välja ut vem som skulle delta i 

undersökningen. Personerna vi intervjuade var utbildade förskollärare.  

4.4 Analys 

Vi transkriberade intervjuerna redan samma dag som de hade gjorts. Därefter började vi med 

att läsa igenom alla intervjuerna. Vi analyserade inte varje fråga för sig, utan utgick ifrån våra 

frågeområden. Varje område analyserades var för sig genom att vi strök under det som bäst 

sammanfattade respondenternas tankar. Sedan tittade vi efter gemensamma drag i 

förskollärarnas svar och även om det fanns några skillnader. Vi granskade exempelvis vilka 

hinder respondenterna nämnde och delade in dem i grupper. Genom att läsa igenom alla 

intervjuerna konstaterade vi hur många som nämnde vädret som ett hinder. 

4.5 Redovisning av resultaten 

I vårt resultat har vi valt att presentera endast de intervjusvar som har med vår frågeställning 

att göra. Bryman (2002) skriver att vid kvalitativa undersökningar måste man göra sig av med 

en stor del av insamlad data så att resultatet inte ska uppfattas allt för beskrivande och vara 

utan analytisk skärpa.  
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I resultatet har vi valt att lyfta likheter och olikheter i förskollärarnas svar. Vi har använt oss 

av citat för att tydligare illustrera förskollärarnas tankar. Vissa av respondenternas citat har 

redigerats genom att talspråket har anpassats till skriftspråk. Eventuella pauser, upprepningar 

och tvekanden har tagits bort. Vi anser att detta inte påverkar innebörden i citaten.   

4.5.1 Presentation av förskollärarna 

Istället för att använda de sju förskollärarnas namn benämner vi dem med bokstäverna A-G. 

Varje förskollärare fick varsin bokstav utan inbördes ordning. Samtliga förskollärare var 

kvinnor i åldern 39-60 år. Här följer en kort presentation av varje förskollärare.

 

Presentation av de sju förskollärarna  

Förskollärare Ålder Antal år sedan examen Ålder på barnen i verksamheten 

Förskollärare A 53 år 15 år 3-6 år 

Förskollärare B 48 år 21 år 1-4 år 

Förskollärare C 39 år 12 år 3-5 år 

Förskollärare D 48 år 26 år 4-5 år 

Förskollärare E  60 år 39 år  1,5-6 år 

Förskollärare F 50 år 26 år 1-3 år 

Förskollärare G 45 år 9 år 2,5-5 år  
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5 Resultat 

I resultatet redovisas svaren från de olika frågeområdena. Avslutningsvis kommer en 

sammanfattning. 

5.1 Kommentarer till definitionen  

Sex av förskollärarna sa att de först och främst tänker på skogen och naturen när de fick höra 

definitionen av utomhuspedagogik. Förskollärare A däremot berättade om hur de på hennes 

förskola använder staden mer än skogen, ”Vi måste ju använda kontakten till samhället 

väldigt mycket. Vi har ju ett stycke att ta oss till skogen”.  Förskollärare F nämnde skogen, 

men sa även att ”Det är ju en bra tanke att ha med sig att det faktiskt gäller all utomhus och 

inte bara skogsmiljön”. Två av de intervjuade tänkte på leken ute på gården när de hörde 

definitionen. Fem av förskollärarna sa även att de med utomhuspedagogik kunde få in alla 

läroplanens delar, som det står i definitionen.  

5.2 Vad främjar möjligheten att bedriva utomhuspedagogik? 

Två förskollärare berättade att hinder för utomhuspedagogik kan bli till en ny möjlighet. 

Förskollärare G såg utomhuspedagogik som någonting för den kommande tiden, hon sa ”Jag 

tror att det här ligger lite i framtiden alltså jag tror att det är lite på g”. Hon berättade att 

idéer brukar komma tack vare ekonomiska brister. Ett exempel hon nämnde var hur större 

barngrupper gör att uterummet måste användas mer. Om uterummet börjar ses som en tillgång 

kan det bildas pedagogiska tankar kring det. Förskollärare A sa att tack vare ekonomin fick de 

tänka om och att de nu istället använder sig mycket mer av staden och närmiljön istället för att 

åka buss till skogen. 

En möjlighet med utomhuspedagogik, som fem av förskollärarna nämnde, är att de kan arbeta 

temainriktat och få in alla läroplanens delar. Det ämne som alla förskollärare nämnde att de 

flyttar ut är matematiken, främst i naturen men även i samhället. Fyra förskollärare gav 

exempel på att språket kan främjas under utevistelsen. Detta genom till exempel sångsamling, 

bokläsning eller sagostund. Lika många gav exempel på hur den skapande verksamheten kan  
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användas utomhus. Förskollärare C sa ”Nu tar vi med oss hammaren ut istället för att stå inne 

i snicken, eller nu tar vi med oss målarstafflien ut så står vi och målar ute istället”. Hon 

nämnde även att det är lättare att flytta ut verksamheten under våren och sommaren. 

Förskollärare D berättade att i staden kan barnen lära sig hur det fungerar i trafiken, till 

exempel att trottoaren ofta är delad i cykelväg och gångväg. Förskollärare G såg förskolans 

placering mitt i staden som en möjlighet. Hon sa ”Vi åker buss till skogen och det går ju 

ganska smidigt, det är fördelen med att vara så här mitt i stan. Vi har ju så nära till 

bussförbindelser så vi tar oss lätt åt alla håll och kanter”.  

Mycket av verksamheten som alltid har gjorts inne, kan flyttas ut. Alla förskollärare menar att 

det finns stora möjligheter. Förskollärare F sa till exempel ”Man har ju egentligen alla 

möjligheter, det är bara fantasin som sätter gränserna”. Förskollärare A sa ”Det finns ju hur 

mycket som helst att göra”. Hon berättade att barn tycker om att vara ute och tyckte att nästan 

allt som de gör inne kan de göra ute. 

Två förskollärare talade om naturen och miljötänkandet. Förskollärare B sa att de ger barnen 

ett intresse som sedan kan följa med dem. Förskollärare F sa att ”Mycket handlar i de här 

åldrarna om att skapa en positiv upplevelse av naturen och att vara ute. Det gör vi genom att 

vi vuxna är positiva och ser möjligheterna”. Vidare berättade hon att genom 

utomhuspedagogik får barnen känna ett släktskap med naturen och att de blir trygga i miljön. 

Hon menade att då ser barnen senare ett värde i att värna om naturen. 

Tre förskollärare berättade om hur barnen får se årstidsväxlingarna när de är ute. De följer 

årstidsväxlingar och lär sig vad de ska ha på sig när de ska gå ut och många praktiska saker. 

När de går på utflykt får de möjligheten att se förändringar i miljön eller i årstiden.  

Alla förskollärarna utom en talade om möjligheten att träna sin motorik vid utevistelse. 

Förskollärare C sa att ”Ute erbjuds barnen en terräng där de kan röra sig på olika nivåer. De 

får använda naturen till att utmana sin kropp”. Förskollärare G sa att i skogen kommer 

motoriken in naturligt. Förskollärare D berättade att barn gillar att vara ute och att de får röra 

sig mer ute tack vare att det finns mer utrymme där, de kan springa lite mer och låta lite mer. 

Förskollärare B berättade att barn är inne mycket och att det blir mycket stillasittande när de 

är hemma. Därför tycker hon det är viktigt att de får vara ute.  

Fyra förskollärare menar att utomhusvistelsen är nyttig ur en hälsoaspekt, eftersom 

infektionsrisken är mindre utomhus.  
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Två förskollärare tog upp fördelen med att barnen får ett friare rum när de är ute. De berättade 

att barn som är konfliktfyllda inomhus är inte lika konfliktfyllda när de är ute för de har större 

frihet omkring sig. Förskollärare G nämnde att konflikterna blir färre i större rum för när de är 

ute är barnen inte så tätt inpå varandra.  

Utevistelsen är inte lika planerad som det de gör inomhus. Förskollärare D sa att ute blir 

verksamheten inte så planerad utan när barnen leker någonting nappar pedagogerna på det. 

Hon menade att de får in massa begrepp i den vanliga uteleken som inte är planerad. Enligt 

förskollärarna handlar det om att barnen får lära sig om sin närmiljö och uppleva med sina 

sinnen. Förskollärare E sa att ”Även om man är ett och ett halvt år och inte pratar, så 

upplever man miljön i alla fall”. Förskollärare A berättade att de inte har ett helt program när 

de går iväg, utan barnen får uppleva med sina sinnen. Förskollärare D sa att ”Det finns alltid 

någonting att göra, även om vi inte har planerat något”.  

5.3 Vad hindrar möjligheten att bedriva utomhuspedagogik? 

Förskollärare A berättade att förut åkte de mycket till skogen med förskolan men att sen drogs 

ekonomin åt och pengarna de tidigare använt till busskort kunde inte längre användas på 

samma sätt. Förskollärare F som arbetar på en förskola med närhet till en park berättade att 

närheten ibland kunde göra henne lite hemmablind. Hon fortsatte och berättade att andra 

förskolor som ligger längre bort ofta kommer till parken men att de själva inte tänker på de 

möjligheter som faktiskt finns så nära. 

Tre förskollärare sa att vårt klimat och väder kan vara ett hinder. Förskollärare C berättade att 

de är ute längre när det är fint väder och när barnen inte fryser.  Förskollärare G sa att när det 

gäller mindre barn blir vädret en mer påverkande faktor då de lättare fryser.   

Två förskollärare ansåg att barnens kläder också kan upplevas som ett hinder. Förskollärare B 

sa ”Det är inte alltid självklart att barnen har bra på fötterna eller bra byxor”.  

Fem av de sju förskollärarna talade om hur organiseringen av arbetslaget och planeringen av 

verksamheten ibland kan bli till ett hinder. De sa att de är inne i sina rutiner och att de 

behöver ett förändrat tankesätt.  

Förskollärare E förklarade ”Ibland blir man slö, man kan hamna i det monotona”. 

Förskollärare B upplevde att barngruppens storlek och att personaltillgången kan vara ett  
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hinder när de vill gå iväg med sin barngrupp utanför förskolans gård. Hon menade att det är 

lättare att åka iväg till parker på loven när det är färre barn ”Ofta gör man ju något extra för 

de barnen som är kvar på lovet, en längre utflykt”. Hon berättade även att hon känner sig 

bunden till gården, eftersom förskolan ligger i innerstaden och att det då krävs mer personal. 

Även Förskollärare F menade att det är mer personalkrävande att vara utanför gården. Hon är 

nöjd med sin gård och ser inte det som ett hinder för att de kan vara på gården och behöver 

inte gå iväg. Förskollärare C nämnde att det kan vara ett hinder hur förskollärarna ska lösa 

olika saker som till exempel personaltillgång om de ska vara ute hela dagarna. Hon nämnde 

att avdelningarna på förskolan där hon jobbar samarbetar med varandra och att det kan bli 

praktiska svårigheter på grund av att de är ute, till exempel när någon personal ska ha rast och 

en annan personal ska vara på ett annat ställe. Hon berättade att hon tror att de här praktiska 

hindren går att lösa om viljan finns och om de bestämmer sig för hur de ska inrikta sin 

verksamhet och sedan utformar sin verksamhet därefter. 

Barnens föräldrar och andra vuxna kan också vara hinder. Förskollärare C berättade att det har 

hänt att hon har upplevt motstånd från en del barns föräldrar. Föräldrarna vill inte att barnen 

ska vara ute när de till exempel är förkylda. Även Förskollärare F berättade om att vuxna kan 

sätta gränser och föra värderingar vidare till sina barn till exempel att de inte kan gå ut när det 

regnar.  

5.4 Inställningen till om utomhuspedagogik passar alla barn 

Alla förskollärare ansåg att utomhuspedagogik passar alla barn, men några var lite 

tveksamma. Förskollärare A nämnde att vissa invandrarbarn kan ha lite svårt för utevistelse. 

Hon berättade att de kan ha en annan kultur och är inte vana vid skog och att vara ute på sin 

fritid. Även pedagog C påpekade skillnader mellan barn från olika kulturer. Hon menade att i 

Sverige har vi med oss i vår uppfostran att barn mår bra av att vara ute, medan det kan finnas 

kulturer där barnen är inne mer för att ute kan det finnas faror. Hon berättade att ingenting är 

fel utan det gäller att hitta en gemensam linje för vårdnadshavare och förskollärare att mötas 

på.  

Förskollärare D menade att vuxna kan planera verksamheten så att det passar att göra det de 

har tänkt utomhus. Alla barn gillar att vara ute, även de små barnen har fullt upp att göra. 

Förskollärare F sa att en del barn inte har med sig hemifrån att det är naturligt att vistas ute.  
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Hon berättade att ”Man får ju gå varsamt fram i så fall om det känns väldigt främmande för 

dem och samtidigt, passar då inte skogsmiljön, då passar ju kanske stadsmiljö och kulturmiljö 

istället”. Förskollärare G ansåg att utomhuspedagogik passar en del barn bättre, andra sämre. 

Hon nämnde att temperaturen ute spelar en stor roll, eftersom vissa barn inte rör sig så mycket 

och tycker inte om när det är kallt. Förskollärare B sa att även om de har barn i sin barngrupp 

med handikapp så kan de komma iväg till skogen. Hon nämnde också att en del barn har 

allergi, men hon sa att det går att lösa om de tar med sig barnens medicin.  

5.5 Utbildning inom utomhuspedagogik 

Förskollärare B och Förskollärare E hade en gammal Mulle-utbildning, annars var det ingen 

som hade någon mer utbildning inom utomhuspedagogik än den som ingår i 

förskollärarutbildningen. För en del av dem hade det under åren dock blivit en del studiebesök 

och föreläsningar som berörde området.  Det nämndes också att erfarenhet ger kunskap. Alla 

var mer eller mindre positiva till fortbildning inom utomhuspedagogik, eftersom de ansåg att 

de aldrig blir fullärda. De sa att det skulle vara bra att få lite tips på vad de kan göra utomhus. 

Det framkom även att utomhuspedagogik till stor del är en intressesak, Förskollärare C sa 

”Alltså finns viljan där så finns ofta viljan att söka sig kunskap”. 

5.6 Platsers påverkan för utomhuspedagogik 

Vad det gäller platser som är viktiga för utevistelsen i förskolan så spelar den egna 

förskolegården en stor roll för alla förskollärarna. Även om förutsättningarna ser olika ut på 

de olika gårdarna, var det ingen som uttryckte missnöje över sin gård. Förskollärarna var över 

lag väldigt nöjda med sina gårdar, som Förskollärare A sa ”Vi har en så pass fin gård med så 

mycket möjligheter och utbud så vi går inte iväg så där väldigt mycket”. Förutom gården 

nämnde alla att skogen och naturen är en viktig plats vid utevistelse. Det framkom även att 

olika ställen ger möten med olika typer av skog. Stadsparken erbjuder en typ av skog och i 

utkanten av staden finns det en annan typ. Förskollärare E menade att ”Ett träd och lite runt 

om så är det skog för dem. Å en stubbe så är det ju skog”. Förskollärare C sa att ”Det är  

mycket skog och tanken med det tror jag nog är att vi vet att det är stadsbarn, vi kompletterar 

så att de får känna en annan terräng”.  
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Alla förskollärarna menade att de nyttjar parker och sjöar som ligger i närheten. Fyra 

förskollärare talade om staden som plats för utevistelsen. Förskollärare C sa att ”Vi skapar 

kontakter till kultur och samhälle mycket via teater, bibliotek, museum, men det är ju 

inomhus”. Däremot menade hon att de kan ta tillvara på till exempel byggarbetsplatser när de 

arbetar med utomhuspedagogik i staden. Förskollärare A sa att det i staden finns många 

byggnader att titta på, till exempel broar, kyrkor och brandkår.  

5.7 Sammanfattning av resultatet 

Här sammanfattar vi de faktorer som enligt respondenterna främjar och hindrar möjligheten 

att bedriva utomhuspedagogik.  

Faktorer som främjar möjligheten för utomhuspedagogiskt arbetssätt var många. Möjligheter 

som respondenterna nämner är att de kan jobba temainriktat och få in alla läroplanens delar. 

Barnen får genom utomhuspedagogik upptäcka sin närmiljö och uppleva med sina sinnen. De 

kan utveckla sin miljömedvetenhet och motorik. Utemiljön erbjuder ett friare rum vilket kan 

minska konflikter i barngrupper.  

De faktorer som kan hindra möjligheten att bedriva utomhuspedagogik var ekonomin, 

organiseringen av arbetslaget och planeringen av verksamheten. Förskollärarna nämnde även 

att klimat, väder och barnens kläder kan hindra. Likaså kan värderingar hos barnens föräldrar 

vara en faktor som hindrar.  

Andra faktorer som både kan hindra och främja möjligheten var förskolans gård, förskolans 

placering och närheten till grönområden. Utbildning inom utomhuspedagogik är en faktor 

som kan påverka och det framkom att utomhuspedagogik till stor del är en intressesak, vilket 

kan både hindra och möjliggöra det utomhuspedagogiska arbetssättet. Både förskollärarnas 

kommentarer till definitionen och deras inställning till om utomhuspedagogik passar alla barn 

är faktorer som påverkar.  
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6 Diskussion 

Vi har delat in diskussionen i två delar, en metoddiskussion och en resultatdiskussion. I 

metoddiskussionen diskuterar vi metodens tillvägagångssätt och hur vårt sätt att genomföra 

undersökningen kan ha påverkat resultatet. I resultatdiskussionen kopplar vi resultatet till 

bakgrunden och diskuterar vår syn på pedagogernas svar. 

6.1 Metoddiskussion 
Sex av sju intervjuer genomfördes under soliga vårdagar. Vi undrar om förskollärarna hade 

sett fler hinder, och då främst gällande väder och klimat, om vi hade genomfört intervjuerna 

under en ruskig höstdag i stället. I det här fallet tror vi att vädret och årstiden då intervjuerna 

ägde rum spelade viss roll för intervjusvaren. Vi tror att det fina vädret gjorde respondenterna 

mer positiva till utomhusvistelse. 

Det var upp till varje förskola att bestämma vem hos dem som skulle intervjuas. I efterhand 

har vi funderat på varför det blev just dem som vi intervjuade. Fick vi intervjua den som av de 

andra ansågs mest lämplig för ämnet, eller var det respondenten själv som var intresserad av 

att bli intervjuad? Om det var den som var mest insatt och intresserad av utomhuspedagogik 

som medverkade i intervjun och inte bara den som råkade svara i telefonen, så kan det ha 

påverkat svaren vi fick. Till exempel nämner en intresserad pedagog kanske hellre möjligheter 

än hinder. 

Innan vi genomförde intervjuerna diskuterade vi om vi skulle ha med en definition i början av 

intervjuerna eller inte. För att veta att vi och respondenterna pratar om samma sak valde vi att 

läsa upp vår definition på utomhuspedagogik, innan vi ställde intervjufrågorna. Egentligen 

hade det varit intressant att få veta vad förskollärarna hade för tankar om vad 

utomhuspedagogik är för någonting innan vi gav dem vår definition. Anledningen till att vi 

valde att inte fråga förskollärarna var att vi då var rädda att det skulle kännas som ett förhör 

om vi sedan kom med det ”rätta” svaret. 

I vår uppsats har vi valt att använda Naturskolan i Lunds (2008) definition av 

utomhuspedagogik. En annan definition som vi har stött på kommer från Centrum för Miljö- 

och utomhuspedagogik (2004). Vi valde dock att inte använda den definitionen, eftersom den 

kändes för vid och inte tillräckligt konkret. 
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En risk med att göra intervjuer är att respondenternas utsagor kanske inte stämmer med den 

pedagogiska praktiken. De vill att det ska låta bra och deras svar kan vara lite önsketänkande. 

Även en del av våra frågor var formulerade så att de svarade vad man kan göra, och inte vad 

de faktiskt gör. Till exempel frågan ”Vilka möjligheter upplever du med utomhuspedagogik?” 

Möjligheterna med utomhuspedagogik är större än vad som utnyttjas i den verkliga 

verksamheten.  

Det var två förskollärare som menade att en vinst med utomhuspedagogik är att det blir färre 

konflikter. Vi vet inte om det är så att de andra förskollärarna inte upplever samma sak eller 

om de bara inte tänkt på att nämna det vid intervjun. Därför måste vi anta att endast det som 

de nämner i intervjun är det som de upplever och tänker. Detta gäller inte bara exemplet ovan, 

utan alla intervjusvar.  

Vi upplevde att svaren från respondenterna var olika utförliga. Vi vet inte vad det berodde på, 

men det kan ha varit på grund av att en del av dem hade läst in sig på området innan, i och 

med att de i förväg visste ämnet för intervjun. Det kan även ha berott på att vissa har lättare 

att uttrycka sig verbalt och sätta ord på sina tankar. 

När vi analyserade intervjusvaren upptäckte vi saker som vi inte riktigt förstod. 

Respondenterna har gett sina svar i talspråk och vi tyckte att vi förstod det då, men sedan när 

vi kom hem och skulle analysera deras svar märkte vi att det fanns brister i dem. Det hade 

varit bra om vi ställt fler följdfrågor i de fallen. Vi märkte även att vi borde ha haft fler 

intervjufrågor som handlade om utomhuspedagogik i enbart stadsmiljö. 

Det var två förskolor som inte ställde upp i undersökningen, så i vår urvalsgrupp hade vi två 

bortfall. En av förskolorna nämnde att anledningen var att de inte hade tid eller intresse att 

genomföra intervjuerna. Förskolläraren på den andra förskolan tackade nej när hon fick höra 

ämnet för intervjun. Hon menade att deras läge i staden och med en barngrupp med många 

småbarn gjorde att de inte har möjlighet att bedriva utomhuspedagogik.  

Resultatet vi fått i denna undersökning går inte att generalisera till andra fall, eftersom 

intervjupersonerna var få. De flesta av svaren finner vi samstämmiga och det var inga svar 

som sa emot varandra. Svaren finner även stöd i litteratur och forskning, vilket ökar 

trovärdigheten.  
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6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Begreppet utomhuspedagogik i förskolan 

Det är svårt att benämna vad som är utomhuspedagogik i förskolan. Detta för att barnen är ute 

varje dag tillsammans med förskollärarna, men det behöver inte vara utomhuspedagogik för 

det. Vi upplever att förskolan är flexibel, då förskollärarna inte planerar så mycket av dagen. 

Barnen får utforska mer på egen hand och synen inom förskolan är att lärandet pågår hela 

tiden. I Lpfö 98 står det att ”barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, 

utforskande och skapande” (Skolverket, 2006, s. 6). Förskollärarna nämnde leken ute på 

gården när de hörde definitionen. Enligt definitionen som vi använder oss av så anser vi inte 

att det är utomhuspedagogik om barnen ”bara” är ute på gården och leker. Enligt definitionen 

ska det vara riktad pedagogisk verksamhet som är ledd av pedagogisk personal för att det ska 

vara utomhuspedagogik (Naturskolan, 2008).   

Förskollärarna tänkte oftare på naturen än staden när de hörde begreppet utomhuspedagogik. 

Vi tror att folk i allmänhet tänker på naturen som plats för att bedriva utomhuspedagogik. 

Enligt Nationalencyklopedin (2008) står det att ordet utomhus är ”ute i det fria men ofta i 

närhet av bostadshus”. När man hör denna definition tänker man inte på stadsmiljön, då det 

sällan finns några fria ytor där. Om det finns fria ytor är det parker, eller möjligtvis torg. 

Sandell (2004) ställer sig frågan ”Var ligger utomhus?” För honom handlar det om att befinna 

sig i ett landskap utan tak. Han nämner att det gäller både natur- och kulturlandskap.  

6.2.2 Vad främjar möjligheten att bedriva utomhuspedagogik? 

Två förskollärare sa att hinder kan bli till nya möjligheter. Ekonomiska hinder och större 

barngrupper kan tvinga förskollärarna till att hitta nya lösningar. Förskollärare G trodde att 

utomhuspedagogik är något som kommer att bli vanligare i framtiden. Hon berättade att idéer 

brukar komma tack vare ekonomiska brister. Detta var en intressant tanke och vi tror att det 

kan ligga mycket i det hon säger. Utemiljön har många fördelar och idag finns det förskolor 

som är inriktade mot att ha sin verksamhet utomhus.  

Utomhuspedagogik är en arbetsmetod som kan innehålla alla läroplanens delar. Fem av 

förskollärarna nämnde att de har möjlighet att arbeta temainriktat genom utomhuspedagogik. I 

Lpfö 98 står det att ”med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och  
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sammanhängande” (Skolverket, 2006, s. 6). Enligt förskollärarna i studien är matematik det 

ämne som är vanligast att förlägga utomhus. Att de flesta svarade matematik kan bero på att 

några av de förskolor som var med i undersökningen hade matematik som ett prioriterat mål 

för sin enhet. Vi tror också att en orsak till varför matematik är vanligt utomhus kan vara att 

det finns mycket matematik i vår omgivning. I naturmiljö finns det mycket material att 

använda sig av som till exempel pinnar och kottar. I kulturmiljön finns det bland annat 

mycket former i arkitekturen att studera. Alla förskollärarna menade att det finns stora 

möjligheter med utomhuspedagogik men att det är vår fantasi som sätter gränserna.   

En möjlighet med utomhuspedagogik, som två förskollärare nämnde, var att barnen utvecklar 

sin miljömedvetenhet. De talade om att de ger barnen en positiv upplevelse av att vara i 

naturen och att barnen får ett intresse som följer med den senare i livet. I läroplanen för 

förskolan står det att ”Förskolan skall lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor” 

(Skolverket, 2006, s. 7). Comenius förespråkade att lärandet ska ske i en så autentisk miljö 

som möjligt (Dahlgren & Szczepanski, 1997). Vi tror att ett utomhuspedagogiskt arbetssätt 

ökar möjligheten att skapa bra lärandesituationer för barnen i en autentisk miljö. Sandell 

(2002) skriver om hur forskare har försökt att ta reda på vad det är som ligger bakom en 

människas miljömedvetenhet. Faktorer som återkommer är bland annat utbildning, attityder 

och uppfostran. Vidare menar han att egna naturupplevelser i tidiga år har betydelse för ett 

framtida miljöengagemang. Granberg (2000) skriver att barn bör få en positiv relation till sin 

närmiljö för att kunna bygga upp en miljömedvetenhet. En bra relation får de genom att vistas 

mycket i naturen och samtidigt trivas och ha kul. Drougge (1996) menar att det man tycker 

om det är man rädd om. Om barnen får en miljömedvetenhet när de är små kommer de att 

vårda naturen när de blir äldre. Vi tror att här har förskollärare och andra vuxna en viktig roll. 

Det är avgörande hur vi vuxna är som förebilder och vilka värderingar vi ger barnen. Det var 

förvånande att bara två förskollärare pratade om miljömedvetenhet med tanke på målen i 

förskolans läroplan.  

Alla förskollärarna utom en talade om möjligheten att träna sin motorik vid utevistelse. De 

nämnde att utomhus erbjuds barnen en terräng med olika nivåer som utmanar deras kroppar. 

Lpfö 98 har ett mål om hälsa och välbefinnande där det står att varje barn skall utveckla sin 

motorik (Skolverket, 2006). Granberg (2000), Grahn (1996) och Ellneby (1999) skriver om 

att barns motorik påverkas positivt av att vistas i naturen. Granberg (2000) menar att 

skogsterräng ger bra motorisk träning En förskollärare berättade att förr var barn ute och rörde  
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på sig mer, vilket även Dahlgren och Szczepanski (1997) menar. Ellneby (1999) nämner 

vidare att om barn inte får utveckla sin motorik blir de klumpiga och försiktiga. Detta kan 

leda vidare till att barnen blir mindre rörelseaktiva och de hamnar utanför i kamratskapet. 

Även självkänslan kan bli lidande om barnen inte känner sin kropp och förstår hur den 

fungerar. Genom att leka och röra på sig lär de känna sin kropp. För att barnen ska få bättre 

självkänsla och utveckla en bra självtillit är det bra att ha rörelseträning.  

Fyra förskollärare menade att utomhusvistelsen är nyttig ur en hälsoaspekt, eftersom 

infektionsrisken är mindre utomhus. Söderström (1996) har i en studie kunnat visa samband 

mellan barns sjukfrånvaro och utevistelse. Läkarna Sundelin (1996) och Söderström (1996) 

skriver om att koncentrationen av virus, bakterier och kvalster blir större i stängda rum än ute. 

Även Grahn (1997) menar att barn får lägre sjukfrånvaro om de vistas större delen av dagen 

utomhus.  

Två förskollärare nämnde att barn blir mindre konfliktfyllda utomhus än inomhus, vilket även 

Eriksson (2002) menar. Hon skriver att de större ytorna och fler alternativ som finns utomhus 

gör att negativa sociala mönster bryts. Vi tror att det kan vara så som Eriksson skriver om, 

men att det beror på var barnen är och vad de gör utomhus. Om de är i skogen blir det kanske 

inte lika många konflikter som om de är på förskolans gård där det finns leksaker som kan 

skapa konflikter mellan dem.  

Utomhuspedagogik kan vara ett sätt att få använda sina sinnen. Aristoteles, Comenius och 

Rousseau skriver om hur viktiga sinnena är för vårt lärande (Szczepanski, 2007, Comenius, 

1657/1999 och Rousseau, 1762/1977). Förskollärarna nämnde att barnen får se 

årstidsväxlingarna utomhus. En förskollärare sa att ”Även om man är ett och ett halvt år och 

inte pratar, så upplever man miljön i alla fall”.  I Lpfö 98 står det att barn erövrar kunskap 

bland annat genom utforskande (Skolverket, 2006).  

En förskollärare såg den centrala placeringen av förskolan som en möjlighet eftersom de lätt 

kunde åka buss vart de ville. Grahn (1988) skriver att transportmedel till lämpliga områden är 

viktigt för att kunna bedriva utomhuspedagogik och Dahlgren och Szczepanski (2004) menar 

att det bör finnas bidrag för transportkostnader. Vi tror att genom denna möjlighet skulle 

många förskolor oftare ta bussen till naturområden.  
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6.2.3 Vad hindrar möjligheten att bedriva utomhuspedagogik? 

Tre förskollärare sa att vårt klimat och väder kan vara ett hinder, vilket även Brügge (2002) 

menar att det kan vara. Vi tror att vädret påverkar väldigt mycket och att det egentligen är fler 

som ser vädret som ett hinder, men att de inte vill erkänna det. Det kan också bero på att de 

inte tänkte på vädret som ett hinder, eftersom det var vår och soligt ute när vi genomförde 

intervjuerna. Vi ser det inte som något negativt om utemiljön utnyttjas mer när det är varmt 

och soligt än när det är kallt och regnigt ute.  

Det är viktigt att barnen trivs och har kul när de är ute, för att de ska få en bra relation till 

naturen. Om barnen fryser och är blöta är det inte roligt (Granberg, 2000). Två förskollärare 

menade att barnens kläder kunde vara ett hinder för att bedriva utomhuspedagogik. 

Brügge (2002) menar att organisationen av personal och den schematiska uppdelningen av 

dagen kan påverka i vilken utsträckning utomhuspedagogik bedrivs. Detta hinder fann vi i 

fem av de sju förskollärarnas intervjusvar. Under våra praktiker har vi upplevt att på många 

förskolor går de alltid ut på förmiddagen mellan tio och elva, då de flesta barnen och 

förskollärarna är på plats. På eftermiddagen är det svårare att gå ut, eftersom det ofta är 

mindre personal och många barn som ska gå hem, vilket gör att det kan vara svårt att bedriva 

utomhuspedagogik.  

Enligt Grahn (1988) är avsaknaden av lämpliga områden anledningen till att lärare utför 

utomhusaktiviteter i för liten omfattning. Han menar att det är parker och grönområden i 

omgivningen som styr institutioners utomhusverksamhet. I en undersökning av Grahn & 

Stigsdotter (2003) visade det att ju närmre ett grönområde personerna i undersökningen 

bodde, desto oftare besökte de det. Om de hade 50 meter till närmsta grönområde vistades de 

där dubbelt så lång tid och dubbelt så många gånger som dem som bodde en kilometer bort. I 

vår undersökning nämnde alla förskollärarna att de nyttjar skogen, parker eller liknande som 

ligger i närheten. Vi tror att de skulle vistas mindre i grönområden om det inte hade funnits 

parker i närheten av förskolorna. Hur ofta de går till parker kan även bero på hur nöjda de är 

med sin gård, eftersom gården fungerar som en park.   

Alla förskollärare var mer eller mindre nöjda med sin gård. Det är bra att de är nöjda, men vi 

ser även en viss fara i att vara nöjd. Även om gården är bra, tror vi inte att den perfekta 

gården, som aldrig behöver förändras, finns. Är förskollärarna nöjda med sin gård kan det 

hindra dem från att se vad som går att göra bättre. 
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Förskollärare F som arbetar på en förskola med närhet till en park berättade att närheten 

ibland kunde göra henne lite hemmablind. Hon fortsatte att berätta att andra förskolor som 

ligger längre bort ofta kommer till parken, men att de själva inte tänker på de möjligheter som 

faktiskt finns så nära. Vi tror att det dels kan bero på att vi blir lätt hemmablinda, men i det 

här fallet hade de en fin gård som var lik naturmiljö, vilket också kan vara en bidragande 

anledning. 

Vi tänkte att det är svårt att bedriva utomhuspedagogik i samhället på grund av faror som till 

exempel trafiken. Vi trodde därför att trafiken skulle nämnas som ett hinder. Förskollärare B 

berättade att hon känner sig bunden till gården eftersom förskolan ligger i innerstaden och att 

det då krävs mer personal. Även Förskollärare F menade att det är mer personalkrävande att 

vara utanför gården. Vi vet inte om hon menade att det beror på trafiken, eller om det beror på 

något annat.  

Grahn (1988) skriver att ett hinder för att bedriva utomhuspedagogik kan vara att det saknas 

transportmedel till lämpliga områden. Förskollärare A berättade att de ofta hade åkt buss till 

skogen med barngruppen, men att ekonomin drogs åt och då räckte inte pengarna. Det som 

saknas här är inte först och främst transportmedel, utan pengar att nyttja de transportmedel 

som finns.  

Vid ett av bortfallen sa förskolläraren att de inte bedriver utomhuspedagogik för att de har så 

små barn på avdelningen. Genom det bortfallet kan vi se att även barnens ålder kan upplevas 

som ett hinder för att bedriva utomhuspedagogik. 

6.2.4 Inställningen till om utomhuspedagogik passar alla barn  

Två av förskollärarna såg skillnader mellan barn från olika kulturer och menade att vissa 

invandrarbarn inte var lika vana vid skog och kunde därför ha svårt för utevistelse. Eriksson 

(2002) skriver att det inte är självklart att alla barn är vana vid utomhusvistelse, vilket kan 

göra att de känner sig otrygga. Vidare skriver hon att pedagogen då bör välja en miljö som 

barnen känner till och skapa rutiner som gör barnen vana vid utevistelse och allt efter som 

finna nya miljöer att besöka (Eriksson, 2002). Utomhuspedagogik innefattar både kontakt till 

natur, kultur och samhälle (Dahlgren & Szczepanski, 1997), vilket gör att om inte naturen 

passar något barn så kanske kultur- eller samhällslandskapet gör det. En förskollärare menade 

att vi här i Sverige har med oss i vår uppfostran att barn mår bra av att vara ute, medan det  
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kan finnas kulturer där barnen är inne mer för att det kan finnas faror ute. En del av 

förskollärarna har kanske växt upp med att vara ute mycket själva, vilket gör att de har en 

annan relation till utevistelsen och värnar mer om den.  

Förskollärare G menade att en del barn inte rör så mycket på sig och de kan då tycka att det 

blir kallt. Om barnen fryser tycker de inte att utevistelsen är rolig, vilket Granberg (2000) 

menar är viktigt att de gör. Förskollärare G sa att utomhuspedagogik därför passar en del barn 

bättre, andra sämre. 

6.2.5 Utbildning inom utomhuspedagogik 

De flesta av förskollärarna hade ingen utbildning inom utomhuspedagogik, men de var 

positiva till fortbildning. De nämnde att det är en intressesak och att om viljan finns, finns ofta 

strävan efter att söka sig kunskap. Vi tror att om förskollärare skulle få mer utbildning skulle 

de samtidigt få ett större intresse och därmed bedriva utomhuspedagogik i större utsträckning. 

I stället för att det är intresset som kommer först och därefter kunskapen kan det vara tvärtom. 

Ett hinder för utomhuspedagogik kan vara att många förskollärare saknar den kunskap och 

erfarenhet som krävs för att utemiljön ska vara både rum och medel för lärande. För att 

förskollärare till fullo ska kunna utnyttja utemiljön i pedagogisk verksamhet, behöver de både 

kunskap och erfarenhet om utomhuspedagogisk undervisning (Szczepanski, 1996). I en 

undersökning tyckte 68,2% av pedagogerna att det behövs särskild utbildning inom 

utomhuspedagogik (Seyfried & Neiβl, 2002). 

6.3 Förslag på vidare forskning 

Under arbetets gång har det väckts nya frågor kring utomhuspedagogik. Det finns flera 

områden som skulle vara intressant att forska kring. Exempelvis att undersöka föräldrarnas 

perspektiv angående utomhuspedagogik på förskolan. Vilka tankar de har om barnens vistelse 

på gården och även om de ser faror när barnen går utanför gården.  

Förskollärarna i vår undersökning nämnde att barnen tillbringar mycket av sin utevistelse på 

gården. Det skulle därför vara intressant att undersöka förskolegårdarnas förutsättningar, till 

exempel gårdens storlek och disponering, utrustning och material eller förändringar på gården 

sedan förskolan startade. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Ålder? 

Kön? 

Ålder på barnen i din verksamhet? 

När blev du färdigutbildad förskollärare? 

Definition av utomhuspedagogik: 

Utomhuspedagogik avser riktad pedagogisk verksamhet under ledning av pedagogisk 

personal. Denna aktivitet bedrivs utomhus och kan inbegripa alla läroplanens ämnen. 

(Naturskolan, 2008)  

Denna aktivitet bedrivs utomhus och kan inbegripa alla läroplanens ämnen. Utomhus kan 

innefatta flera olika typer av landskap och inte bara skogen, som vi kanske främst tänker på. 

Det handlar alltså inte bara om att skapa kontakter till naturen utan också till kultur och 

samhälle. (Sandell, 2004 och Dahlgren & Szczepanski, 1997) 

 

Vad gör ni när ni är utomhus? Berätta mer… 

Vilka möjligheter upplever du med utomhuspedagogik? 

Vilka hinder upplever du med utomhuspedagogik? 

Tror du att utomhuspedagogik har någon påverkan på barn? I så fall på vilket sätt anser du att 

barn påverkas?  

Passar utomhuspedagogik för alla barn? Varför/varför inte? 

Har du någon utbildning inom utomhuspedagogik? Känner du att den är tillräcklig? 

Bedriver du utomhuspedagogik i den utsträckning du skulle vilja? Varför/varför inte? 

Har du något att tillägga? 

 

 

 

 


