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Abstract [Eng] 
In this scientific essay, I reflect with an outdoor educational perspective on the importance of out-

door environments as learning environments in preschool. I write my essay with a hermeneutic ap-

proach, which is interpretive and reflective in nature. Topics that I adress include outdoor environ-

ments, the importance of the place, sustainable development and norms. I mention how outdoor 

education relates to selected letters in the preschool curriculum Lpfö 18 regarding health, well-be-

ing and sustainable development. I emphasize the importance of practical knowledge and practical 

wisdom, fronesis, in an outdoor educational perspective. I also reason about norms linked to outdo-

or and indoor activities in preschool.  
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Titel: Naturen och staden. En vetenskaplig essä om utomhusmiljö som lärmiljö i förskolan, med ett 

utomhuspedagogiskt perspektiv 
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Sammanfattning [Sv] 
I denna vetenskaplig essä reflekterar jag med ett utomhuspedagogiskt perspektiv om utomhusmiljö-

ers betydelse som lärmiljöer i förskolan. Jag skriver min essä med en hermeneutisk ansats, som är 

tolkande och reflekterande av sin natur. Ämnen som jag tar upp är bland annat utemiljöer, platsens 

betydelse, hållbar utveckling och normer. Jag nämner hur utomhuspedagogik relaterar till utvalda 

skrivelser i förskolans läroplan Lpfö 18 gällande hälsa, välbefinnande och hållbar utveckling. Jag 

lyfter betydelsen av praktisk kunskap och praktisk klokhetens, fronesis, i ett utomhuspedagogiskt 

perspektiv. Jag resonerar även om normer kopplade till utomhus- och inomhusverksamhet i försko-

lan.  

Nyckelord: Utomhuspedagogik, naturen, staden, perspektiv, utomhusmiljö, lärmiljö, förskola, plat-

sens betydelse, normer, praktisk kunskap.  
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Berättelsen  

Del 1. Vi är ute ofta och länge  
’He would say,’ the caterbird went on, ’if you stray from the well-trodden path, then tread your own 

path for others to follow. Your destiny lies beyond the Deepwoods.’  
- Paul Stewart & Chris Riddell, Beyond the Deepwoods, The Edge Chronicles Book One (1998, 1999, 
p. 84) 

They walked on, thinking of This and That, and by-and-by they came to an enchanted place on the 
very top of the Forest called Galleons Lap, which is sixty-something trees in a circle; and Christopher 
Robin knew that it was enchanted because nobody had ever been able to count whether it was sixty-
three or sixty-four, not even when he tied a piece of string round each tree after he had counted it. Be-
ing enchanted, its floor was not like the floor of the Forest, gorse and bracken and heather but close-
set grass, quiet and smooth and green. It was the only place in the Forest where you could sit down 
carelessly, without getting up again almost at once and looking for somewhere else. Sitting there they 
could see the whole world spread out until it reached the sky, and whatever there was all the world 
over was with them in Galleons Lap.  

- A. A. Milne, The House at Pooh Corner (1928, 1966, p. 169-172)  

Öppna ögonen, Sverker!  

Barnen har varit tydliga med att jag måste blunda och inte får tjuvkika. Några av dem har lett mig 

fram till ett träd. Vi är i naturen. Jag tar ner mina händer från ansiktet och öppnar mina ögon. Fram-

för mig ser jag nu att några av barnen har byggt en liten stad i miniatyr med det naturmaterial som 

barnen har att tillgå. Den är byggd med pinnar, kottar, stenar och löv. Några insekter bor där med. 

Nyfiket och genuint intresserad av barnens pågående lek så frågar jag dem frågor som ”vad finns 

det där?”, ”oj vad spännande!”, och ”bor det några där?” Barnen överöser mig med glada tillrop och 

underfundiga svar från deras kreativa och fantasirika lek. Jag berättar att det glädjer mig att se dem 

samarbeta så fint. Jag deltar en stund aktivt i deras lek, och kommer med några egna förslag och 

uppslag till barnens lek. Efter ett tag så fasar jag diskret bort mig själv i bakgrunden av leken, och 

låter dem fortsätta upptäckandet och utforskandet av leken själva igen.  

Jag är här med de äldre förskolebarnen. Jag gillar att jobba med de äldre förskolebarnen. De ger mig 

en så bra intellektuell stimulans och utbyte som pedagog genom sin vetgirighet och entusiasm till 

att lära sig nya saker. Vi är i skogen. Vi har tagit oss till en plats i skogen som vi har gett namnet 
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Bortglömda Gläntan. Det här är vår alldeles egna, speciella plats. Vi går hit ofta och stannar gärna 

ute här så länge som vi kan.  

Med mig idag har jag min kollega Tetra. Jag gillar att jobba med Tetra. Vi båda gillar att vara ut-

omhus och utomhuspedagogik. Det ligger oss nära om hjärtat att på rika och varierade sätt använda 

naturen som ett pedagogiskt verktyg i förskolans vardag. Det jag gillar bäst med Tetra är att hon på 

ett så bra sätt förstår syftet med att att använda sig av utomhuspedagogiken som en pedagogisk till-

gång i förskolan. Att det handlar om att ge barnen en bra naturkänsla och en positiv framtidstro. Att 

ge barnen möjlighet till att se och förstå samband mellan natur och samhälle, så att de får möjlighet 

till att utveckla ett varsamt ekologiskt förhållningssätt. Att det finns hälsoaspekter och samhälleliga 

aspekter som utvecklas positivt genom att vi låter barn vara utomhus ofta och länge. Och att utevis-

telse och kunskap om naturen kopplar till hållbar utveckling.  

Jag bestämmer mig för att arbeta utomhuspedagogiskt nära barnen. Jag går tillbaka till de barnen 

som visade mig sitt stadsbygge. Det är Alice, Harry och Tove. De sitter fortfarande kvar på huk och 

bygger på sin kreation.  

Sverker: ’Hej, hur går det med ert bygge?’ 

Alice: ’Det går bra! Vi bygger med vad vi hittar, pinnar stenar och så’.  

Sverker: ’Hittar ni allt ni behöver till bygget?’ 

Harry: ’Jo, men vi skulle behöva fler långa pinnar. De flesta vi hittar är så korta. Vi vill ha en bro 

här.’  

Sverker: ’Hm. Finns det något sätt som ni skulle kunna lösa det?' 

Tove: ’Vi har letat pinnar nära här, men det är svårt att hitta tillräckligt långa.’  

Sverker: ’Har ni testat att leta bakom den stora eken?’  

Alice: ’Men den är ju utanför området som vi får vara på.’  

Sverker: ’Ni får gå dit och kolla ni när jag vet att ni är där. Gå inte längre bort än så bara. Kom till-

baka om ni inte hittar bra pinnar. Vi går och letar på något annat ställe i så fall.’  

Alice, Harry och Tove: ’Okej, vi lovar.’ 

Barnen blir glada av att de får förtroende av mig att gå lite utanför gränsen som jag och Tetra sedan 

tidigare visat. Strax är de tillbaka med några längre pinnar. Med förnyad energi tar de till att fortsät-

ta sin lek med det nya materialet som de hittade i miljön.  
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Barnen leker fint med varandra här i skogen. Vi har jobbat mycket med att få till den sociala ge-

menskapen i den här gruppen. Och mycket av det har skett genom just vistelse utomhus. Här ser vi 

det positiva resultatet av det arbetet, tänker jag. En trygg barngrupp, där barnen är ödmjuka mot 

varandra, samarbetar, vågar be om hjälp och tar hand om varandra. Jag tänker på om barngruppens 

fina förhållningssätt till varandra i alla fall delvis går att härleda till de platser och utomhusmiljöer 

som vi brukar besöka. Jag tänker på platsens betydelse för barnens lek, lärande och utveckling.  

I skogen hörs olika ljud. Ljud från träden och ljud från olika djur, bland annat fåglar. En av ekorrar-

na skuttar förbi uppe i grenverket ovanför mig. Det är en vacker dag. Himlen är blå med några vita 

moln här och där. Solen lyser klar på min kind. Nere i vegetationen är det skuggigt och lummigt där 

solljuset strilar ner mellan trädens löv. Vinden blåser svalkande och några insekter virvlar förbi. Jag 

blundar och tar några djupa andetag. Jag njuter. Jag öppnar ögonen igen och känner att jag är till-

freds med tillvaron. Det här är det bästa med att jobba i förskolan, tänker jag. Att njuta av att få vara 

utomhus med min barngrupp. Att ge barnen ett sammanhang i naturen som i förlängningen leder till 

att de utvecklar en positiv naturkänsla.  

Utomhusmiljön bjuder in betraktaren till en spontan uppmärksamhet, tänker jag medan jag låter min 

blick fastna på ett löv som stilla vajar fram och tillbaka i den svaga vinden. I inomhusmiljö känner 

jag att en mer riktad eller styrd uppmärksamhet ofta styr min blick. Jag gillar den spontana upp-

märksamheten bättre än den riktade uppmärksamheten. Jag blundar och bara njuter en stund till. 

Mina övriga sinnen som min känsel, lukt och hörsel skickar ändå må-bra signaler till min hjärna att 

jag är kvar i skogen.  

Efter en stund så kollar jag och Tetra på våra klockor, nästan samtidigt.  

’Det har blivit dags att gå’, säger den ena.  

’Ja. Det har väl det’, svarar den andra.  

’Tyvärr’, tillägger vi båda två.  

’Kompisar, det har blivit dags för oss att gå tillbaka och äta lunch’, säger jag, i så glatt tonfall som 

jag kan uppbringa. Det kommer ur rätt så tomt och platt om sanningen ska fram. Jag lurar ingen, de 

här barnen vet att jag gillar att vara ute ofta och länge.  

’Neeej’, säger Alice.  

’Inte än. Snääälla’, tillägger Harry.  
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’Men vi kom ju nyss hit!, utbrister Tove, smått uppgivet.  

’Jag vet. Vi kommer snart hit igen. Kom nu’, säger jag och ger barngruppen en sympatisk blick. För 

jag vill inte heller gå härifrån. Vi samlar ihop oss ändå för hemfärd. När vi ställt upp oss att gå hem 

så säger vi hej då till Bortglömda Gläntan, och berättar till gläntan att vi kommer hit igen så snart vi 

kan. Bortglömda Gläntan i skogen. Vår egen, speciella plats.  

Vi är ute ofta och länge, resonerar jag. Vi försöker att vara ute ofta och länge, i alla fall. Varför upp-

lever jag så ofta att utomhuspedagogiken inte är lika prioriterad som inomhuspedagogiken i försko-

lans vardag?  

Del 2. Inne  
’There you are,’ he said. ’Now you remember what your job is, and remember where you belong. Be 
courteous, and be brave, and be honourable, and be kind. And the best of blooming luck.’ 
Philip Pullman, The Scarecrow and his Servant (Pullman, 2004, p. 2) 

That night in Max’s room a forest grew 
and grew — 
and grew until his ceiling hung with vines  
and the walls became the world all around.  
- Maurice Sendak, Where the wild things are (Sendak, 1963, 1991,  p. 12-17) 

Efter lunch så fortsätter eftermiddagen med aktiviteter inomhus. Jag och Tetra får en brysk tillsägel-

se av våra kollegor Sven och Jack för att vi, enligt dem, kommer tillbaka för sent till lunchen. De 

säger att vi sabbar rastschemat genom att komma in sent. Jag och Tetra muttrar lite och himlar med 

ögonen mot varandra i ett ögonblick när Sven och Jack inte ser på. Den här diskussionen har vi haft 

med dem förut. Jag sätter mitt görande på autopilot medan jag fortsätter att reflekterar inbördes med 

mig själv. Varför får jag känslan av att förskolans vardag för mig ofta kokar ner till en intressekon-

flikt mellan utomhuspedagogik och inomhuspedagogik? Varför upplever jag att det här är ett di-

lemma?  

Och varför får jag en så obehaglig känsla av att det kan handla om pedagogers subjektiva, personli-

ga förhållningssätt och metoder när de kommer till att använda sig av utomhuspedagogik inom för-

skolan - eller att inte använda sig av utomhuspedagogik alls?  
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Jag upplever att det ofta finns en mer eller mindre outtalad inomhusnorm i förskolan. Det är en 

gnagande känsla som jag bär inom mig. Att inomhus skulle vara finare eller bättre än utomhus. Mer 

premierat. Nej, jag köper det inte! Om det nu finns en sådan inomhusnorm så håller jag inte alls 

med den. Jag tycker däremot att utomhusmiljöer i många avseenden kan vara bättre lärmiljöer för 

barnen i förskolan än inomhusmiljöer. Både när det handlar om barnens utveckling, lek och lärande. 

Jag önskar att det som jag tänker på som en utomhusnorm i förskolan var mera tongivande. Nåväl, 

tänker jag och tar ett andetag. Just nu så är jag inne. Jag kommer snart få vara utomhus igen.  

Här inomhus är det ett annat och högre tempo på saker än utomhus. Det mesta verkar gå snabbare 

och vara mer stressat här inne. Eftermiddagen brakar loss i ett rasande tempo. Fråga mig inte varför 

några dagar är så här för det har jag inget bra svar på. Ljudnivån är annorlunda med, även den är 

högre inomhus än utomhus. Jag är tacksam för att jag fick möjlighet att vara ute hela förmiddagen. 

På så vis har jag, förhoppningsvis, lite energi kvar till stängningen. Det är jag som stänger idag. 

Idag upplever jag att stängningen är mera krävande än vanligtvis brukar vara. Det fattas mycket 

folk på huset. Flera pedagoger är alltså borta idag. Anledningarna till varför folk är borta är i sam-

manhanget inte relevanta. Det som är relevant är att det helt enkelt fattas personal. I lägen som des-

sa måste jag som kompetent pedagog tänka kreativt och flexibelt tillsammans med mina kollegor.  

Vi beslutar oss för att slå ihop avdelningarna tidigare, inne på stängningsavdelningen. Det är min 

avdelning som är stängningsavdelning.  

Jag hade velat stänga förskolan utomhus idag, som jag gör ibland. Men det gick inte var svaret som 

jag fick av mina kollegor. Jag får istället en innestängning som jag upplever som ganska rörig. Det 

är många barn, mycket känslor och tårar. Flera av de små barnen visar på omfattande behov av 

trygghet, närhet och omsorg. Särskilt när de ordinarie pedagogerna som de bäst knutit an till slutar 

för dagen och ska gå hem. Då behöver de först lite motvilligt lämna över sina ledsna barn från av-

delningen till mig, barn som inte har blivit hämtade än, men som förhoppningsvis blir det inom 

kort. I bästa fall. Efterhand som mina kollegor slutar för dagen så går jag från barn till barn och 

tröstar. Jag stöttar och tipsar de yngre barnen om saker som man kan leka med och göra på min av-

delning samtidigt som jag tar ansvar för att prata med föräldrarna som hämtar om hur deras barn har 

haft det idag. Jag checkar ut barnen som gått hem vart efter som de blivit hämtade på avdelnings-

mobilen. Jag gör mitt bästa för att skjuta tankarna om en inomhusnorm i förskolan åt sidan.  
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När det blir lite svettigt för mig, och jag känner att jag inte hinner med allting riktigt på ett pedago-

giskt professionellt sätt så får jag en idé. Jag engagerar några av de äldre barnen, ”mina” femåring-

ar, att visa några av de små barnen vad man kan göra här på stängningsavdelningen. Femåringarna 

Emma, George och John finns än så länge kvar här på avdelningen. Jag tänker att de med hjälp av 

innemiljön och vårt pedagogiska material kanske kan hjälpa mig att få några av de små lite lugnare.  

Sverker: ’Hej. Skulle ni snälla vilja hjälpa mig att visa de yngre barnen vad man kan göra här på 

avdelningen? Jag hinner inte riktigt med att trösta alla just nu. Det vore verkligen snällt av er om ni 

kan hjälpa mig med det. Ni vet ju var alla saker här i första rummet finns.’ 

Emma: ’Ja! Jag kan sitta här vid ritbordet och hjälpa dem att ta papper om de vil rita.’ 

George: ’Okej. Jag kan visa dem bygg. Får jag ta fram de stora mjuka klossarna?’ 

Sverker: ’Absolut, vilken bra ide.’ 

John: ’Hm. Jag kan visa dem tågbanan i trä. Den kanske några tycker är rolig’.  

Sverker: ’Tack snälla ska ni ha. Det underlättar verkligen för mig att ni hjälper till.’ 

Jag tänker att när resurserna är knappa så får man vara lite kreativ och använda vad som står till ens 

förfogande som pedagog. I det här fallet det pedagogiska inomhusmaterialet och några samarbets-

villiga femåringar.  

Någon timma senare så har äntligen det sista barnet blivit hämtat för dagen. Jag känner mig ganska 

så färdig. Lite som en urkramad disktrasa. Inte hade jag känt mig så här dränerad om jag hade fått 

stänga utomhus som jag föredrar? Nå väl. Vad är väl en stängning på förskolan? Jag gaskar upp 

mig. Går och hämtar en kopp kaffe i maskinen som jag tar med mig och dricker under tiden som jag 

går min stängningsrunda i tystnad. Andas ut. Andas in.  

Ett lysrör hänger och dödsrycker på ett ställe. Det ger ifrån sig ett flackande sken och ett klickande 

ljud, som av någon anledning passar min sinnesstämning. Som i en skräckfilm. Jag släcker ljuset. 

Den kanske blir brandfarlig om den får stå och hålla på så där över natten. Se där, till och med en 

kontrollerad inomhusmiljö kan bidra med det oväntade. Jag kan inte låta bli att le lite grann. Hur 

ofta tänker jag inte på att det annars mest är utomhusmiljön som brukar bidrar med det oväntade, 

det spontana, det okontrollerade, det vilda och det oförutsägbara? Ja, tänker jag och dricker upp.  

Nu drar jag härifrån för idag! 
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Ute är det redan mörk och månen är uppe. Jag ser fladdermöss flyga i skymningen. Vinden virvlar 

upp några löv från marken som prasslar nära mitt ansikte. Jag andas in ett djupt andetag av den fris-

ka utomhusluften.  

När jag ska gå ner till hållplatsen och åka hem med tvärbanan så stannar jag till en stund och tänker. 

Jag bestämmer mig för att istället snedda upp för en trappa, förbi Gården, Berget, och genom Lilla 

Gläntan. Sen sneddar jag förbi Fjärilsparken vidare in på promenadstigen genom Stora Gläntan. 

Därifrån tar jag svängen uppåt vid trätrappan. Inom bara några minuter från att jag började att gå så 

står jag nu här, alldeles i utkanten av Bortglömda Gläntan.  

Hur kommer det sig att jag upplever att den här platsen, som egentligen ligger ganska nära försko-

lan, ändå känns så svår ibland att ta mig till med barngruppen? Hur kommer det sig att jag ofta tän-

ker på att det är så mycket annat i förskolans vardag som tenderar att tar tid och fokus från barnens 

högkvalitativa utevistelser i varierade utomhusmiljöer? Varför tänker jag att detta ofta är nära sam-

manlänkat med förskolans organisation och struktur? Och varför känner jag att barnens utevistelse 

ofta har med pedagogers förhållningssätt till att använda utomhusmiljö som lärmiljö att göra? Nej, 

tänker jag. Det här är alldeles för stora saker för att jag ska försöka lösa dessa mysterier själv här i 

skogen ikväll.  

Innan jag går så vänder jag mig om. Ingen är ändå här, så jag kan lika väl säga det.  

’Hej då, Bortglömda Gläntan’, säger jag. ’Vi ses snart igen’.  
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Del 3. Vi går på promenad 
When it’s time for a journey, to learn and to grow,  
roads guide your footsteps wherever you go.  
Roads give you chances to seek and explore.  
Want an adventure?  
Just open your door.  
- Pat Zietlow Miller & Eliza Wheeler, Wherever you go (Zietlow Miller & Wheeler, 2015, p. 2-5) 

En annan dag på förskolan är vi ute och går. Det är en fin dag. Vi är nere vid vattnet. På andra sidan 

vattnet ser vi båtarna komma och gå. Förutom oss så är det mest joggare ute så här dags. En och 

annan förälder med barnvagn ser vi och några äldre personer ser vi med. Vi går i led på promenad 

med femåringarna på trädäcket nere vid vattnet.  

Idag blir det bara en kortare promenad. Det fattas återigen folk på huset. Vi kunde inte komma iväg 

på vår långa utflykt som vi hade tänkt. Vi fick tänka om. Men en långpromenad i närområdet kan vi 

gott och väl kosta på oss. Det är lyx det med.  

Himlen är merparten solig idag. Vinden blåser friskt, men inte kallt. Nere vid vattnet finns det idag 

flera sorters fåglar. Vanliga arter här är måsar och gräsänder. Ibland ser man knölsvanar med ungar 

om man har tur. De stora ungarna har en så raggig ljusgrå fjäderdräkt. En gång när jag hade rast och 

gick här så såg jag en sångsvan. Jag är säker på att det var en sångsvan. Fågeln hade en spetsig näbb 

som var gulaktig, inte den karaktäristiska runda, orangea näbben som knölsvanar har. En annan 

gång såg jag en häger stå väldigt stilla i vassen. Jag kunde komma helt nära hägern innan den valde 

att flyga iväg, den var så väl kamouflerad där den stod i vassen. Ofta ser man sothönor här, och 

ibland även skäggdoppingar.  

Men nog om mig och trivsamma raster som jag har promenerat här förr om åren. Idag så går vi här 

med femåringarna och njuter av solen och den friska vinden. Bättre, resonerar jag och mina kolle-

gor, att vi kommer iväg på en liten promenad än på ingen promenad alls. Vi går på promenaddäcket 

längst med vattnet och därefter över en av broarna. En tvärbanan glider förbi. De är del av stadsbil-

den och ljudbilden här. Tvärbanorna kommer och går mest hela tiden. Jag och min barngruppen är 

vana vid dem.  
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Uppe vid slussarna så är det fullt med änder i vattnet. De ligger och guppar upp och ner med gum-

pen upp i vädret när de dyker ner med huvudet under vattnet i sitt sökande efter mat. En gubbe med 

keps står där vid räcket och häller brödsmulor till fåglarna ur en påse. Änderna låter, det är ett här-

ligt kacklande och flaxande som pågår. Hela scenen är full av liv.  

Vi stannar till en stund vid vattnet. Jag kommer att tänka på läroplanens formuleringar om under-

visning, att undervisning inte bara kan ske panerat utan att det är lika viktigt att ta tillvara tillfällen 

för spontan undervisning med. Jag tänker att det här är ett bra tillfälle till att genomföra lite utom-

huspedagogiskt arbete. Jag tänker på att undervisning kan handla om att visa på eller peka på 

någonting, att belysa något. Svaret på vad jag i stunden vill visa på inom min utomhuspedagogik 

har jag nämligen framför mig. Jag ska testa femåringarnas kunskap om fåglar och arter en aning. 

Jag har gjort det här förut med den här gruppen, men nu var det ett tag sedan.  

Sverker: ’Kom, låt oss stå här vid räcket en stund. Ser ni fåglarna där i vattnet? Är det någon känner 

igen dem? Vet ni vad det är för sorts fåglar?’ 

Lucy: ’Ja, jag vet. De gröna och bruna är änder’ 

Sverker: ’Just det, gräsänder. Ser vi några mer fågelarter?’ 

Anna: ’De vita som flaxar är måsar’ 

Sverker: ’Bra! Tänk vad ni minns’, uppmuntrar jag barnen.  

Jim: ’Kolla, nu kommer det en svan. Vänta, den har ungar med.’ 

Sverker: ’Ja ser man på, det stämmer. Hur ser vi att det är ungar? 

Lucy: ’De är ju mindre än den vuxna ju. De har gråa fjädrar med.  

Sverker: ’Ja men titta noga på den ena. Är den helt grå?’  

Anna: ’Nej den har börjat få vita fjädrar. Den kanske är en svan-tonåring.’  

Sverker: Ja jag tror det. Den håller på att få sin vuxna fjäderdräkt. Vilka var med mig förra gången 

vi gick här, för några månader sedan?  

Några av barnen svarar ’Jaaa.’  

Sverker: ’Tror ni att det är samma svan som vi såg då? Som hade ungar som var mycket mindre än 

de vi ser nu? 

Jim: ’Jag tror det. Från min balkong kan man se en svan som har sitt bo i vassen. Jag tror att det är 

den här svanen.’ 

Sverker: ’Ja, det kan mycket väl vara samma svan.’  
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Vi blir kvar nere vid vattnet en liten stund till. Jag tänker på utomhusmiljöns förmåga att generera 

spännande och givande samtal i barngruppen. Och att detta kan vara spontan utomhuspedagogiks 

undervisning i förskolan.  

När vi går tillbaka till förskolan så tänker jag på att utomhuspedagogik kan vara mer än att ”bara” 

att gå till skogen eller låta barnen leka fritt på förskolans gård. Utomhuspedagogiken utgår hela ti-

den från den utomhusmiljö som finns runtomkring oss. Jag bestämmer mig för att tänka mera på det 

här från tid till tid. Men för stunden så bara njuter jag av vinden, solskenet och fågelljuden. Utemil-

jön är vår närmiljö och den kan med fördel även vara vår lärmiljö, resonerar jag. Vi går vidare och 

vänder strax hemåt till förskolan.  

Del 4. Parken och kollektivtrafiken 
Congratulations!  

Today is your day.  

You’re off to Great Places!  

You’re off and away!  

- Dr. Seuss, Oh the places you’ll go! (Seuss, 1990, p. 7) 

Ett par dagar senare är vi äntligen på utflykt inne i staden. Vi har varit på besök i ett stort museum, 

och nu så leker barnen i en liten anspråkslös park bakom museet. Museumbesöket var spännande 

och givande för både mig och barnen. Vi var på ett av mina favoritmuseum, där jag varit många 

gånger förut. Både med och utan barngrupper. Men det är inte museet i sig som upptar mina tankar 

för stunden.  

Alla barn har inte kommit ut än. Jag är, som det ofta blir, först ut på med min lilla grupp och väntar 

på att mina kollegor ska bli klara med de andra barnen. Under tiden så hinner min lilla grupp leka 

och utforska den här fina lilla parken. Och jag hinner att upptäcka och utforska tillsammans med 

dem. Barnen rör sig i området där jag har visat att de får vara. De ska se mig och inte gå för långt 

bort. Det finns spännande saker att titta på. Andra saker än de brukar se i miljön nära förskolan. 

Några av barnen undersöker intresserat ett insektshotell som är uppställt bakom museet. Det är ett 

ganska så stort insektshotell, men mycket löst material och skyddade håligheter där insekter och 
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småkryp kan bygga sina små bon. Insektshotellet har hönsnät på framsidan så att smådjuren ska få 

vara relativt skyggade från museets besökare och deras nyfiken händer. Jag tänker på att insektsho-

tellet kan representera flera olika saker, bland annat utemiljöns och platsens betydelse, och empati 

för växter och djur. Samt att det kopplar till barns lärande om en hållbar samhällsutveckling.  

Jag går till insektshotellet, som jag ser engagerar flera av barnen. Tim och John är där tillsammans 

med Anna, Alice och Emma. Barnen granskar insektshotellet. Det är ett en stor låda. Först så säger 

jag ingenting, bara visar att jag är där. Jag tänker att det här kan bli ett lärande tillfälle, utan att jag 

ska ge barnen massa svar på en gång.  

Tim: ’Sverker, vad är det här för nånting?’  

Sverker: ’Det kallas för ett insektshotell.’ 

John: ’Va. Jag har bott på hotell. Vad lyxigt insekterna har det om det här är deras hotell.’ 

Några av barnen skrattar till.  

Sverker: ’Vad tror ni att insektshotellet är till för?’, säger jag och försöker att tänka på att ställa 

öppna frågor.  

John: ’Det är väl för att insekterna ska ha nånstans att bo i och övernatta. De kanske tycker det är 

mysigt där’.  

Anna: ’Jag tror att hönsnätet är till för att inte fåglar ska kunna äta upp insekterna.’ 

Alice: ’Eller så att småbarn inte ska förstöra det.’ 

Emma ser ut att fundera över något. Emma: ’Hjälper vi insekterna? Genom att bygga sånna här ho-

tell?’ 

Sverker: ’Ja det kan man säga att vi gör. Ser ni här?’, säger jag och pekar på de olika materialen och 

delarna av insektshotellet. Där finns träblock med olika stora borrade hål i, tegelstenar med hål i 

och olika sorters mera löst material som insekterna har att tillgå. ’Olika insekter är olika stora och 

gillar att bo på lite olika sätt. Insektshotellet hjälper insekterna så att många av dem kan hitta något 

litet krypin i en storlek som de tycker om. Vad tror ni att de gör när de har hittat ett bo till sig själ-

va?’ 

Emma: ’Jag tror de lägger sina ägg där. Jag har sett insekter lägga ägg i en naturdokumentär. På vå-

ran padda.’  

Sverker: ’Det tror jag också att de gör. Vad kul att ni är så intresserade av insektshotellet. Vi kan ju 

kolla på några klipp om insekter när vi är tillbaka på förskolan’ 

’Jaaa!’, säger flera av barnen. De är ofta snabba att tycka det är en bra idé att kolla på pedagogiska 

klipp när jag föreslår det till dem. Jag tänker att samtal som det här jag hade med dem vid insekts-
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hotellet kan bidra till att barnen får en större förståelse för vikten av att vi människor ser till att be-

vara och främja en biologisk mångfald. Och att vi lär barnen om hållbar utveckling i praktiken.  

Strax så har mina kollegor kommit ut och utflykten bär hemåt till förskolan. Det har varit en bra och 

givande utflykt. Vi är alla lite trötta på vägen hem. Just idag så färdas vi med fötter, tunnelbana och 

tvärbana. De här barnen är ganska så vana vid utflykter, andra dagar har vi färdats med buss och 

ibland till och med båt. Medan vi transporterar oss hemåt genom staden så tänker jag framförallt på 

två saker. Det ena är hur fint barnen lyssnar på oss pedagoger när vi är i trafiken. Det andra som jag 

tänker på är staden och dess pedagogiska kvaliteter för barnens lärande. Staden som utomhusmiljö, 

staden som en självklar plats för barns lek, lärande och utveckling. En plats som i förskolans utbild-

ning på en mängd sätt kan bidra med andra kvaliteter och egenskaper än inomhusmiljöer i förskola 

har möjlighet till. Barnen tittar uppmärksamt, nyfiket och intresserat ut genom fönstren, och samta-

lar med varandra och visar på saker som de ser i miljön som glider förbi oss genom staden.  

Några av barnen blir förtjusta när en person med ett gäng kopplade hundar kliver ombord. Hundar-

na står alldeles tätt intill oss, för det är lite trångt här som vi sitter just nu. Hundarnas nyfikenhet och 

känsla av närvaro i stunden går inte att ta miste på. Jag ler och tänker på att hundar och mänskliga 

femåringar kan vara ganska så lika på den punkten. Och jag tänker på att exponering till hundar och 

andra djur är något som utomhusmiljön i naturen och staden kan bidra med till förskolebarnens lä-

rande på ett annat och mer holistiskt sätt än inomhusmiljön har möjlighet att göra på samma sätt. 

Efter ett tag så går personen med hundarna av på samma hållplats som vi. Vidare i vimlet av puls 

och liv som utförs av den levande staden. Jag gör en mental anteckning till mig själv att jag ska 

komma ihåg det här med att staden på ett självklart kan och bör utgöra förskolebarnens lärmiljö.  

Jag reser visare med barngruppen. Medan vi reser så reflekterar vi om vad vi ser och upptäcker i 

staden. Samtalen blir till lärande och reflektion i autentiska, äkta, miljöer. De här samtalen hade inte 

uppstått på samma sätt inomhus, utan staden omkring oss. Staden lockar till sig barnens blockar och 

nyfikna uppmärksamhet, i all sin skönhet och komplexitet.  

Många barn bor med både tätortsnära naturmiljö och tätortsnära urban miljö precis runt omkring sig 

och nära sin förskola. Varför inte utnyttja stadens möjligheter som lärmiljö lite mera? Jag kommer 

på mig själv med att god utomhuspedagogik består av mer än enbart att nyttja förskolegården och 
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närliggande skogsmiljöer som barnens lärmiljöer. Den tätortsnära och urbana staden är ett habitat i 

sig, som väl förtjänar att upptäckas tillsammans med barngruppen, tänker jag.  

Så långt hinner jag tänka när en blöt nos och två nyfikna ögon från en av hundarna nosar mig på 

handen och slickar lite. Jag låter den göra det, ler mot hunden och rufsar den lite bakom örat. Däref-

ter vinkar vi hej då till hundarna och fortsätter med barngruppen åt ett annat håll. Hem till försko-

lan. Efter en lång dag ska det bli så skönt att komma in och ha en stillsam tillsammans med barnen. 

Eftermiddagarna är alltid lugnare när vi har kört slut på barnen, det vet jag av tidigare erfarenhet. 

Kanske kolla på något bra pedagogiskt klipp om djur, natur eller staden på vilan på stora skärmen 

inomhus. Jag tänker på att utomhuspedagogiken fungerar bäst i växelverkan mellan utomhus och 

inomhus.  

Del 5. Gården  
Dagen därpå är jag första pedagog ut på gården efter maten. Det blåser upp en vind. Det känns som 

en ny och fräsch start på något vis. Nånting har vänt. Ett hopp har tänts inom mig.  

Det är bara jag och en liten grupp barn ute på gården nu. Varken för första eller sista gången, kom-

mer jag på mig själv med att tänka. Jag är ensam pedagog ute här på gården tillsammans med femå-

ringarna Tim, Jim, Tove, Lucy, George och Harry. Jag tycker som bekant om att vara första pedago-

gen ute och och sista pedagogen in. Nästan alltid och i de flesta väder samt i olika situationer. Bar-

nen leker bra. De leker på ett annat sätt, på ett bättre sätt i utomhusmiljön. Jag kommer åter att tän-

ka på platsens betydelse för barns lek och lärande. Och på utomhusmiljöns förutsättningar och möj-

lighetsvillkor för barnen. Jag tänker på ett dilemma som jag håller på att formulera, kopplat till ut-

omhuspedagogikens betydelse i förskolan. Ett dilemma som ligger och skaver, som inte med enkel-

het släpper mina tankar.  

Mitt upplevda utomhuspedagogiska dilemma handlar om barns möjlighetsvillkor till högkvalitativa 

och frekvent återkommande utevistelser i rika och varierade naturmiljöer. Ofta, upplever jag, att 

dessa möjlighetsvillkor på olika sätt begränsas av förskolans organisation och struktur. I ärlighetens 

namn så stannar inte dilemmat där heller, inte för mig i alla fall. Dilemmat jag upplever handlar lika 

mycket om pedagogers förhållningssätt, arbetssätt, metoder och inställningar till att använda natu-
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ren som en kvalitativ resurs för barnens lärande. Jag upplever att det finns en tendens att ibland utgå 

ifrån sina egna, personliga och subjektiva förhållningssätt till utomhuspedagogiken. Att man inte 

nödvändigtvis utgår ifrån vad barnen behöver och har rätt till i förskolans utbildning.  

Varför upplever jag så ofta att det är så mycket annat som spelar roll i förskolans vardag, som stjäl 

tid och fokus från barnens tillgång av kvalitativ utevistelse? Eller så är det bara jag som gillar ut-

omhuspedagogiken så mycket mer än den generella pedagogen. Det är svårt att sortera mina tankar 

när jag inte har så mycket referensmaterial att gå på mer än mina egna funderingar. Jag kan dock 

inte låta bli att tänka på att jag anser att frågan om utomhuspedagogik i förskolan och barns rätt till 

kvalitativ utevistelse är en både komplex och viktig fråga. För mig så handlar utomhuspedagogik i 

förskolan om ett personligt och aktivt ställningstagande.  

Jag kommer på mig själv med att reflektera om utomhuspedagogikens vara i förskolan igen. Det har 

blivit ganska mycket av det på sistone. Jag skakar av mig tankarna och tänker att jag ska försöka 

leva lite mera som jag själv lär. Det kan bli lite högtravande att bara tänka om utomhuspedagogik 

hela tiden. Utomhuspedagogik handlar faktiskt till stor del om ett praktiskt och handlingskraftigt 

görande. Visa att du är en utomhuspedagog istället, Sverker. Det är en fin dag. Ta tillfället i akt och 

lek och ha kul utomhus tillsammans med barnen.  

Sverker: ’Vem vill leka något?’, ropar jag entusiastiskt ut över gården.  

’Jaaa!’, ropar flera av barnen.  

Vi tar oss upp till ett område av gården som har gräs och är hyfsat plant. Här brukar vi leka olika 

lekar och ha olika gruppstärkande aktiviteter. Jag har många bra tidigare utomhuspedagogiska min-

nen som pedagog från den här platsen.  

Sverker: ’Vad ska vi leka då?’. 

Det blir jämt vad vi ska leka. Tim och Jim tycker att vi kan börja med leken ”Hur mycket är kloc-

kan, farbror lejon?”. Tove och Lucy förespråkar leken ”Kycklingarna och vargen”. Det vill inte Ge-

orge eller Harry, som menar att den leken leker vi också så mycket. George förslag ”Under hökens 

vingar kom” och Harrys förslag, som är en variant av ”Kull” går inte riktigt hem det heller hos de 

andra barnen.  

Lucy: ’Sverker, kan du komma på en bra lek?’  

Sverker: ’Jadå. Hm. Kurragömma?’ 

’Neeej’, säger de flesta av barnen. ’Det var när vi var små’, säger Tim. ’Vi kan alla platser’, tilläg-

ger Jim.  
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Sverker: ’Hm. Vad ska vi leka då?’. Jag tänker till. Kommer på en lek. Det är lite av en chansning. 

Det är en lek som jag råkar gilla men som jag har bara lekt den någon enstaka gång tidigare. Jag 

lärde mig den för ett antal år sedan då jag gick grundutbildningen inom I Ur och Skur pedagogik. 

Jag vill ändå minnas att jag lekt den någon enstaka gång med här barngruppen. ’Är det någon av er 

som minns om jag har lärt er leken ”Gäddan kommer”? (leken finns beskriven i Friluftsfrämjandet, 

2008, s. 17).  

Hela barngruppen ropar till min förvåning’Jaaa! Den kör vi! Den var så länge sedan vi lekte!, och 

liknande glada tillrop. Vi delar in oss i fisksorter, fast vi bara är sex barn och en pedagog. Egentli-

gen ska man bara många flera för den här leken. Men det går bra att leka ”Gäddan kommer” på bara 

några, märker vi nu. Vi leker den leken en stund, skrattar och har roligt tillsammans.  

Tetra: ’Hej Sverker! Kan du öppna grinden åt mig? Tack så mycket!’  

Tetra kommer ut på gården som andra pedagog, tillsammans med ett till gäng femåringarna. Med 

sig i båda händerna har hen en stor låda med utomhusleksaker. Jag tackar hen för att hen kom ihåg 

att ta med dem ut, nu när jag glömde bort det. Lådan ställs ner. Barnen börjar att rota runt i lådan så 

fort den ställs ner. Inom kort så är de igång med sina lekar. Några av de nya barnen faller på leken 

uppe vid gräset. Anna tar över efter mig som lekledare och fortsätter leken. Jag och Tetra hinner re-

flektera ihop en stund. Spontant på gården, som det ofta blir i förskolans vardag.  

Jag upplyser Tetra om några lösa trådar ur hämtade från alla de tankar och funderingar kopplat till 

mitt uppmärksammade dilemma om utomhuspedagogikens förutsättningar, begränsningar och möj-

lighetsvillkor. Jag erkänner att jag upplever att jag har lite svårt med att sortera mina tankar om det 

här och att strukturera dem på ett sätt som blir vettigt och meningsfullt för mig själv. Jag skulle så 

gärna vilja förmedla en liten del av allt utomhuspedagogiskt innehåll som jag maler runt i min hjär-

na även till andra pedagoger.  

Tetra bara ler och  ger mig en uppmuntrande blick. ’Äh! Det där fixar du galant när du är färdigut-

bildad förskolelärare, Sverker.’, säger hen och skrattar till. Jag kan inte göra annat än att le lite upp-

givet och skaka på huvudet. ’Jo, eller hur?’, får jag till slut fram, lite mer tomt och vagt än jag 

egentligen hade tänkt. Jag tänker för mig själv att jag har ju faktiskt tid på mig att fortsätta utveckla 

och finslipa på min egen praktik i avseende om utomhuspedagogik i förskolan. I ärlighetens namn 

så tror jag aldrig att man som pedagog blir färdig med det arbetet. Utomhuspedagogiken är en på-
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gående process, ett utforskande och ett upptäckande, lika mycket som den består av metoder och 

förhållningssätt. Utomhuspedagogiken kan på så vis för en intresserad pedagog utgöra ett livslångt 

äventyr att uppleva.  

’Jag ska gå och se vad barnen leker med där borta. Vi ses!’, säger Tetra till mig. Jag står kvar där jag 

är, med mina tankar och funderingar uppe vid staketet nära eken. Idag ser jag faktiskt två ekorrar 

samtidigt, det är ganska ovanligt. Jag följer ekorrarnas dans och kvicka rörelser med min blick. Di-

lemmat om utomhuspedagogikens vara i förskolan känns genast något lättare att hantera när jag 

spontant får vila min uppmärksamhet på djur omkring mig och löv som vajar i vinden. Tankarna far 

fortfarande runt, men jag vet inte om jag blir så mycket klokare för det. Jag gör en mental notering 

om att försöka strukturera dessa tankar om naturen och staden till någon sorts sammanhängande och 

meningsfull text. På så vis kanske texten i sig kan bära mina utomhuspedagogiska tankar bättre än 

jag själv kan i stunden.  

Efter ett tag så kommer även Jack och Sven ut på gården. Jag pratar med dem med en stund. De ber 

om ursäkt för hur de uttryckte sig häromdagen. De var båda stressade över massa saker just den da-

gen. Att jag och Tetra var kvar i skogen ”lite för länge” gjorde att det blev mer stressigt för den 

halvgruppen som blev kvar på inomhus på förskolan att förbereda med saker.  

’Det är lugnt’, säger jag och tillägger att vi alla kan tänka på hur vi pratar med varandra och kom-

municerar. Vi arbetar ju så tätt tillsammans i arbetslag i förskolan. Och vi ska hålla länge till.  

Sven: ’Vi vet ju hur mycket du och Tetra brinner för utomhuspedagogiken’.  

Sverker: ’Jag tycker att vi ser över hur våra dagsstrukturer ser ut. Vi kan väl ta upp utomhuspedago-

gik för samtal nästa gång vi har vårt reflektionsmöte?’, föreslår jag.  

Jack: ’Ja, det var det vi tänkte på också’.  

Sven: ’Ja. Vi ser över schemat, och kolla om vi kan få det mindre sårbart över lunchen’.  

Jack: ’På så vis kanske båda grupperna kan vara ute längre när vi väl går iväg’.  

Sverker: ’Det tycker jag är en jättebra idé! Vi pratar mer om det imorgon på vår avdelningsreflek-

tion’, säger jag och ger mina båda kollegor en vänlig blick. Jack och Sven går in. Jag stannar ute på 

gården. Här utomhus där jag trivs så bra. Jag ser en ekorre som rör sig i toppen av den stora eken, 

närmast gården på andra sidan staketet.  

Jag kan inte låta bli att tänka på att barngruppen som jag jobbar med en dag kommer att hitta sina 

egna platser och syften i sina egna liv. Där de förhoppningsvis värdesätter naturen och staden som 
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betydelsefulla i sina liv och i sin vardag. Det är bland annat av anledningar som dessa som jag tyc-

ker att det är så roligt och viktigt att inspirera barnen genom klokt nyttjande av utomhuspedagogik i 

förskolan. Jag sluter mina ögonen och försöker den här gången att tänka på ingenting alls. Att bara 

låta naturen styra min spontana uppmärksamhet. Det här är livet. Vinden fläktar lätt och skönt mot 

mitt ansikte.  

Då plötligt händer det. En fågel flaxar ner och landar här precis nära mig. Jag vet vilken art fågeln 

är av, med det tänker jag inte berätta här. Nyfiket tittar den på mig, ruffar till sina vingar och lägger 

sitt huvud på sned. Jag tittar tillbaka på den, men anstränger mig i övrigt att vara så stilla som möj-

ligt. Jag tycker att det är så spännande att vara så här nära en vild fågel. Jag blir glad i fågelns när-

varo. Fågeln får mig att tänka på liv ur evolutionsperspektivet. Att alla levande varelser och allt liv 

är sammanlänkat med varandra, i en uråldrig, komplex och härlig symbios. Jag tar det som ett gott 

omen att just den här fågeln valde att landa just här bredvid mig, just i den här stunden.  

När fågeln känner sig redo så tar den sin blick från mig. Fågeln ger ifrån sig sitt karaktäristiska läte, 

breder ut sina vingar och flyger iväg. Fågeln flyger först ut från Gården. In i naturen där skogen 

växer. Där vår egen, speciella plats finns. En älskad plats som jag och min barngrupp har delat 

många fina minnen i. Platsen som vi ömsint har gett namnet Bortglömda Gläntan.  

Sen så verkar fågeln ändra sig. I en bred halvcirkel sneddar den nu tillbaka och flyger istället vidare 

ut över staden. Jag följer fågeln med min blick ända tills den försvinner bort mot horisonten, vidare 

ut i världen.  
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Syfte och frågeställningar 
Mitt syfte med den här vetenskapliga essän är att föra en fördjupad diskussion om utomhuspedago-

gik som metod och förhållningssätt i förskolan. Jag vill visa på vad jag menar är utomhuspedagogi-

kens alla fördelar. Samt även visa på perspektiv genom att reflektera kritiskt om nackdelar med att 

jobba utomhuspedagogiskt i förskolan. Jag ska resonera om varför jag anser att utomhuspedagogi-

ken är så viktig i förskolan. Ett dilemma som jag tycker mig se handlar om att inomhuspedagogik 

ofta värderas högre än utomhuspedagogik i förskolans vardag. Jag benämner detta som att jag tyc-

ker mig se och uppleva att en inomhusnorm ofta råder i förskolan.  

Här följer mina frågeställningar som jag kommer undersöka i min essä:  

• Vilka fördelar, och även nackdelar, finns det med utomhuspedagogik i förskolan?  

• Hur och på vilka sätt kan utomhusmiljö bli lärmiljö i förskolan?  

• Vilken betydelse har utomhuspedagogik i förskolan för hälsa, välbefinnande och hållbar utveck-

ling?  

• Hur ser normer kring utomhus- och inomhuspedagogik ut i förskolan? 

Metod  
Jag har valt att skriva min vetenskapliga essä med en hermeneutisk ansats. Magdalene Thomassen 

poängterar att hermeneutik kommer av grekiskans hermeneuein, som betyder ungefär ”tolka” eller 

”uttolka”. Thomassen belyser att hermeneutiken är en sammansatt tradition av teorier om just tolk-

ning och förståelse (Thomassen, 2007, s. 178-191). Jag kommer därför att försök tolka, resonera 

och reflektera över olika perspektiv till ganska stor del här i min essä. Detta i ett försök att binda 

ihop min berättelse med mina egna erfarenheter av utomhuspedagogik med andras erfarenheter. 

Syftet är att essän ska utgöra en sorts ”inspirerande smörgåsbord” av perspektiv och infallsvinklar 

som har med utomhuspedagogik i förskolan att göra. Tanken är att läsaren tar med sig lite vad hen 

själv känner är mest viktigt från min essä. Essäns tänka målgrupp är främst pedagoger som jobbar i 

förskolan som vill komma vidare och hitta nya sätt att jobba mera utomhuspedagogiskt i sin egen 

verksamhet. Essän ska bestå av en sorts tolkande, resonerande och reflekterande väv av utomhuspe-

dagogiska tankar. Syftet är att resonera på ett fördjupat sätt om utomhuspedagogikens vara och roll i 

förskolans vardag.  
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Lotta Alsterdal skriver, i sin utmärkta essä om essäskrivande ”Essäskrivande som utforskning”, 

fram värdefulla perspektiv på den vetenskapliga essäns kvaliteter, särart och egenskaper (Alsterdal, 

2014, s. 48-49). En av mina favoritpassager i Alsterdals essä handlar om att essäformen möjliggör 

för författaren att kunna ”måla en bild med fler och allt finare penseldrag med studentens berättelse 

i centrum” (Alsterdal, 2014, s. 49). Detta är precis vad jag försöker mig på att göra. Genom att jag 

skriver min essä, menar och resonerar jag tolkande utifrån min läsning av Alsterdals tankar om es-

säskrivande, så kan jag som erfarenhetsbaserad förskollärarstudent sätta in min egen berättelse, om 

ett ämne som ligger mig nära om hjärtat, med tillhörande dilemma som jag upplever ligger och ska-

ver, i ett större sammanhang. Jag kan, så att säga, höja abstraktionsnivån från något lokalt, något 

som enbart handlar om mina egna erfarenheter och upplever, upp till att bli till något universellt, 

något som  även andra kan dra nytta av. Jag ämnar göra min essä perspektivrik och låta mitt förfat-

tarjag träda fram i texten.  

Varför är frågan om utomhuspedagogikens roll och betydelse i förskolan en fråga som engagerar 

mig så? Hur kommer det sig att jag har valt att fylla min vetenskapliga essä till bredden av perspek-

tiv på utomhuspedagogik i förskolan? Jag har under ett antal år som pedagog praktiserat utom-

huspedagogik i förskolan och jag har reflekterat återkommande om utomhuspedagogikens fördelar. 

Jag menar att utomhusmiljöer bjuder in till andra kvaliteter och värden än vad inomhusmiljöer ofta 

har möjlighet till, för barnens lek, lärande och utveckling i förskolan.  

Maria Hammarén poängterar att skrivande kan vara en bra metod både för reflektion och för att 

synliggöra erfarenhetsgrundad kunskap. Hammarén resonerar att synliggörande av erfarenhet hand-

lar om att ”hämta stoff ur sitt eget laget”, för att därefter kunna belysa detta stoff på olika sätt och ur 

olika synvinklar. Genom att man som författare belyser det man berättar om ur olika perspektiv 

(Hammarén, 2005, s. 17-18). Så tanken är att jag ska försöka väva en reflekterande väv av tankar 

och funderingar som har med utomhuspedagogiken att göra. Där jag låter mina egna erfarenheter 

och min egen berättelse vara tongivande i mötet med andras erfarenheter. Genom att jag utgår från 

de erfarenheter och upplevelser som jag beskriver i min berättelse, som jag som jag började min 

essä med att berätta.  

Eva Schwarz och Carl Cederberg poängterar vikten av att vi pedagoger som jobbar i förskolan hela 

tiden, eller i alla fall återkommande, reflekterar över vår egen verksamhet (Schwarz & Cederberg, 

2013. Författarna resonerar att fungerande reflektion i förskolan är något som behövs för att verk-
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samheten ska kunna fungera bra. Författarna belyser att reflektion i förskolan inom på något vis bör 

ses på som någon sorts onödig lyx. Reflektion, menar Schwarz och Cederberg, är en grundläggande 

nödvändighet i förskolan (Schwarz & Cederberg, 2013, s. 44). Till den reflektionen vill jag nämna 

att jag anser att det är viktigt att pedagoger reflekterar över hur och på vilka sätt de kan använda sig 

av den närmiljön som finns i förskolans närhet som en kvalitativ lärmiljö i förskolans utbildning 

och undervisning.  

Det är min ambition att min essä Naturen och staden ska kunna ge pedagoger inspiration och tänk-

värda uppslag vid reflektion om utomhusmiljöers betydelse i förskolan, om hur kan kan använda 

sina utomhusmiljöer på bra pedagogiska sätt i sin egen verksamhet.  

Etiska överväganden  
I min essä har jag tagit hänsyn till de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2002) poäng-

terar ska gälla inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Dessa forskningsetiska principer 

består av fyra huvudkrav som är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentiakitetskravet och 

nyttjandekravet. I min essä har jag tagit särskild hänsyn till konfidentiakitetskravet. Jag gör detta 

genom att alla namn utöver mitt eget som förekommer i essäns berättelse är fingerade. Syftet är att 

anonymisera och avidentifiera de personer som utöver mig själv finns med i essäns berättelse (Ve-

tenskapsrådet, 2002, s. 12).  

Författarpresentation 
Den här essän handlar till stor del om utomhuspedagogik i förskolan. Jag ska därför presentera någ-

ra av de källor som har varit speciellt tongivande för arbetet med min essä. Essän har gynnats uti-

från referenternas samlade kunskap, forskning och expertis på det utomhuspedagogiska området. 

Följande personer och organisationer har bidragit med värdefulla utomhuspedagogiska perspektiv i 

mitt processkrivande av den här essän. Jag vill därför uppmärksamma dem här.  

Sanne Björklund är miljövetare som arbetat både som utomhuspedagog, utvecklingspedagog och 

föreläsare i förskolan. Björklund arbetar som rektor i Ystads kommun. Hon har skrivit böckerna Lä-
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rande för hållbar utveckling i förskolan (2014) samt Uteverksamhetens möjligheter (2016), och en 

lång rad artiklar på Förskoleforum, där hon också ingår i redaktionsgruppen (Förskoleforum, u. å.).  

Sofia Cele är docent i kulturgeografi och arbetar som lektor vid Uppsala universitet, Kulturgeogra-

fiska instutitionen. Celes forskning handlar främst om människans relationer till platser, med sär-

skilt fokus på barn och unga, och betydelsen av gröna miljöer, samt hur detta hanteras inom sam-

hällsplaneringen (Fastén, 2019, s. 11).  

Lars Owe Dahlgren är professor i pedagogik vid Institutionen för beteendevetenskap vid Linkö-

pings universitet. Dahlgren har bland annat varit initiativtagare till Sveriges första forskarutbild-

ningskurs i utomhuspedagogik (Lundegård, Wickman & Wohlin, 2004, s. 205).  

Friluftsfrämjandet är Sveriges största friluftsorganisation med cirka 82000 medlemmar. Frilufts-

främjandets ledare guidar varje år barn och vuxna ut på små och stora äventyr. I Ur och Skur är en 

del av Friluftsfrämjandet som bedriver förskoleverksamhet. I Ur och Skur pedagogik kombinerar 

utomhuspedagogik, upplevelsebaserat lärande och friluftsliv (Friluftsfrämjandet, 2016).  

Annika Manni är universitetslektor, verksam vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap 

vid Umeå Universitet. Manni har bland annat forskat om utomhusmiljöer och hållbarhetsfrågor 

(Umeå universitet, u. å.).  

Fredrika Mårtensson är universitetslektor vid Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och mil-

jöpsykologi vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Mårtensson forskar i landskapsarkitekturens 

miljöpsykologi kring utemiljöer för hälsa och välbefinnande (SLU, u. å.) 

Nationellt centrum för utomhuspedagogik, NCU är ett nationellt centrum dedikerat för studier av 

utomhuspedagogik. NCU är del av Institutionen för kultur och kommunikation vid Linköpings uni-

versitet och har varit aktiva sedan 1993. NCU verkar för att öka förståelsen för att utemiljön är en 

viktig del och en bas för lärande samt ett komplement till klassrums- och textbaserat lärande. Cent-

ret samlar in och utvärderar empiriskt material inom kunskapsområdet och studerar inlärningseffek-

ter relaterade till aktiviteter i utemiljön (NCU, 2017). 
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Naturvårdsverket är en statlig myndighet för miljöfrågor. Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av 

den svenska regeringen med miljöfrågor inom Sverige, inom EU och internationellt (Naturvårds-

verket, 2019).  

Mattias Sandberg är lektor i kulturgeografi vid Göteborgs universitet, institutionen för ekonomi 

och samhälle. Sandbeerg undervisar (gärna utomhus) i frågor som rör samhällsplanering, landskap, 

stadsutveckling, grönstrukturer, miljöproblem och hållbar utveckling. Hans forskning tar sin ut-

gångspunkt i ett humanistiskt och politiskt intresse för människors vardagliga bruk och relation till 

sin (när)miljö, samt hur konflikter kring mark- och resursanvändning uppstår och kan hanteras inom 

samhällsplanering. Sandbergs avhandling från 2012, De är inte ute så mycket, handlar om förutsätt-

ningarna och betydelsen av barns bostadsnära naturkontakt (Fastén, 2019, s. 12).  

Klas Sandell är professor emeritus i kulturgeografi vid Karlstads universitet, institutionen för geo-

grafi, medier och kommunikation. Han har tidigare även varit scoutledare och friluftslärare. San-

dells forskning inriktas mot friluftslivets historia och pedagogik, liksom friluftslandskapens till-

gänglighet, allemansrätten, humanekologi, naturturism, miljö- och utvecklingsfrågor (Fastén, 2019, 

s. 12).  

Anders Szczepanski är universitetsadjunkt vid Linköpings universitet, institutionen för kultur och 

kommunikation. Han är filosofie licentiat i pedagogik med utomhusdidaktisk och naturvetenskaplig 

inriktning, biolog, geolog, kemist och naturgeograf. Szczepanski forskar inom området utomhuspe-

dagogik samt undervisar på masterprogram och fristående kurser. Vidare är Szczepanski även anli-

tad, både nationellt och internationellt, som expert inom outdoor environmental education, med er-

farenhet från Norden, Europa, USA, Nya Zeeland och Asien (Japan, Kina, Singapore och Sydkorea)

(Fastén, 2019, s. 13).  

Roger Säljö är verksam som seniorforskare vid Göteborgs universitet, institutionen för pedagogik, 

kommunikation och lärande. Han arbetar med frågor om lärande och utveckling med särskilt intres-

se för hur teknologisk och samhällelig utveckling ändrar våra sätt att lära och kunna, både i varda-

gen och inom utbildning. Under senare år har Säljö arbetat med frågor som rör hur den digitala tek-

niken skapar nya villkor för hur, vad och när vi lär (Fastén, 2019, s. 13).  
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Reflektion  
Här i min reflektionsdel så ska jag låta mina egna erfarenheter och upplevelser av utomhuspedago-

gik få mötas i dialog med andra tänkare och deras erfarenheter, tankar och funderingar. Att jag låter 

mina tankar koppla till andras fynd i sina studier. Reflektionens syfte är att höja abstraktionsnivån 

på min essä till att omfatta universella och allmängiltiga formuleringar, samt att visa på rika per-

spektiv och infallsvinklar som kopplar till arbetet med utomhuspedagogik i förskolan. Reflektionen 

sker med utgångspunkt i min berättelse. Reflektionen kopplar vidare både till litteratur och mina 

erfarenheter som pedagog.  

Jag börjar med en bakgrund till mitt ämnesval att skriva om utomhuspedagogik. Därefter kommer 

jag att reflektera utgå utifrån essäns fyra ”bärande ben”, kategorier för reflektionsdelen. Dessa är (1) 

utomhuspedagogik, (2) utomhusmiljö som lärmiljö, (3) hållbar utveckling och (4) normer. Efter det 

reflekterar jag om betydelsen av praktisk kunskap i förskolan, med tyngdpunkt på utomhuspedago-

gik i förskolan.  

Bakgrund  
Förskolans läroplan Lpfö 18 är ett av de främst styrdokument som vi i förskolan arbetar utifrån, i 

vår utformning av verksamheten och förskolebarnens utbildning (Skolverket, 2018). En del av läro-

planen fångar speciellt mitt intresse i avseende utomhuspedagogik och min essä. Jag syftar här på 

skrivelserna om hållbar utveckling samt hälsa och välbefinnande (Skolverket, 2018, s. 9-10). Där 

framgår att utbildningen i förskolan ska präglas av en positiv framtidstro och att utbildningen ska ge 

barnen ett varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Utbildning-

en ska ta tillvara på barnens nyfikenhet och ge barnen förutsättningar att utveckla en allsidig rörel-

seförmåga genom att de ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer 

(Skolverket, 2018, s. 9). Utbildningen ska även ge varje barn möjligheter att utforska, ställa frågor 

och samtala om företeelser och samband i omvärlden och på så sätt utmana och stimulera barnens 

intresse för hälsa, välbefinnande och hållbar utveckling (Skolverket, 2018, s. 10). De här skrivelser-

na väcker något speciellt inom mig. Utifrån dem ska jag fördjupa mina tankar, reflektioner och re-

sonemang om vilken roll jag anser att utomhuspedagogiken spelar i förskolan.  
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Utomhuspedagogik  
The way through the woods is dark and deep,  
With many a lesson to gauge,  
And the path you take is the story you make,  
Each step a turn of the page.  
- Chris Riddell, Once Upon A Wild Wood (Riddell, 2018, p. 1) 

I min essä är ett övergripande syfte att fördjupa förståelsen och betydelsen av utomhuspedagogik i 

förskolan. Därför menar jag det passar utmärkt att här definiera vad begreppet utomhuspedagogik 

handlar om. Nationellt centrum för utomhuspedagogik, NCU, definierar utomhuspedagogik så här.  
Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse och 
reflektion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. 
Utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde som bland annat inne-
bär: 
• att lärandets rum flyttas ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap 

• att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas 

• att platsens betydelse för lärandet lyfts fram. 
(Nationellt centrum för utomhuspedagogik, NCU, 2017) 

I min berättelse visar jag på flera olika händelser och situationer som jag menar passar in på på 

NCU:s definition av utomhuspedagogik. NCU betonar särskilt att utomhuspedagogik framförallt är 

ett förhållningssätt. I min berättelse så leker, upptäcker och utforskar jag, och ibland jag och Tetra, 

tillsammans med barngruppen vår utomhusmiljö som lärmiljö och källa till glädje på olika sätt. Det-

ta sker bland annat i episoden från Bortglömda Gläntan, men detsamma gäller även för de episoder 

som utspelar sig i parken, på promenaden vid vattnet, och under vår utflykt med kollektivtrafiken. 

På många och varierade sätt visar jag på att jag tycker det är roligt, glädjefullt och givande att an-

vända mig av utemiljön som lärmiljö för barnen.  

Jag visar i min berättelse på olika sätt vad utomhuspedagogiskt genomfört arbete handlar om. Ett av 

tillfällena som jag gör detta på är när jag interagerar med barnen Alice, Harry och Tove i Bortglöm-

da Gläntan. Jag intresserar mig för deras lek och fantasifulla bygge. När barnen gärna vill hitta 

längre pinnar, i min berättelse del 1, så låter jag dem gå lite utanför gränsen som jag och Tetra tidi-

gare har visat att de får gå inom. Att ge barnen utökat förtroende baserat på mognad och ålder, som 

jag visar på i min berättelse, är en fördel med utomhuspedagogiken som jag vill lyfta här i min re-

flektion.  

 27



Genom min nyfikenhet, intresse och engagemang i barnens lek, att jag tycker det är roligt, givande 

och glädjefullt att vara utomhus tillsammans med barnen. Att vi upplever direkta erfarenheter av 

utomhusmiljön i autentiska, äkta, situationer tillsammans. Jag deltar en stund i barnens lek och stäl-

ler nyfikna och intresserade frågor till dem. Barnens lek och utforskande har flyttats ut ur förskolans 

innelokaler för att i olika situationer i min berättelse vara förlagda till staden samt de natur- och kul-

turlandskap som finns att tillgå i närmiljön till vår förskola. Leken och aktiviteterna i Bortglömda 

Gläntan präglas av det växelspel mellan ”sinnlig upplevelse och boklig bildning” som NCU betonar 

(NCU, 2007). Aktiviteter som jag beskriver i min berättelse, exempelvis att barnen i Bortglömda 

Gläntan den här dagen hade byggt en hel liten stad av det naturmaterial som de hade att tillgå, hade 

inte skett på samma sätt om vi hade varit någon annan stans, där en ny uppsättning av material och 

sammanhang istället hade sett till att aktiviteterna hade utvecklats på ett annat sätt. På så sätt fram-

träder även vikten av platsens betydelse för barns lek, lärande och utveckling, i min berättelses epi-

soder.  

Anders Szczepanski menar att utomhuspedagogik handlar om att öppna upp hela utbildningssyste-

mets lärmiljöer i undervisning och lärande genom en växelverkan mellan inomhus och utomhus 

med fokus på staden, landet och omvärlden (Szczepanski, 2019, s. 41). Jag tänker att förskolan, och 

även skolväsendet som kommer efter förskolan, har mycket att tjäna på att öppna upp sina verk-

samheter för de värden som utomhuspedagogiken kan bidra med. Jag menar på att utomhuspedago-

giken kan vara så mycket mera än enbart ”att gå till skogen” eller ”att vara på gården”, som man 

ofta gör i förskolan. Gården och skogen är jättebra, och förskolor nyttjar dem rimligtvis med rätta så 

ofta som de har möjlighet och kunskap till. De jag särskilt vill belysa handlar istället om hur försko-

lan kan börja nyttja alla de andra utomhusmiljöer som finns i förskolans närmiljö som kan vara en 

del i förskolans pedagogiska verksamhet, utbildning och undervisning.  

Jag vill här särskilt betona den pedagogiska betydelsen av den tätortsnära miljön. Där tätorterna 

som landskap och friluftsmiljö kan bjuda på lika stora pedagogiska vinster som exempelvis skogen 

kan. För mig handlar det om att lyfta och vässa sin utomhuspedagogiska blick så pass mycket att 

man inte enbart tänker på skogen när man hör ordet utomhuspedagogik. Det finns många tätortsnära 

miljöer som förskolor kan använda som sina lärmiljöer, eller kanske en liten bit därifrån med buss 

eller annat transportmedel. Här vill jag återknyta till den delen av min berättelse där jag och min 

barngrupp åker kommunala färdmedel genom staden. Jag menar att staden som lärmiljö kan ge bar-

 28



nen i förskolan många erfarenheter och tillfällen till lärande som inomhusmiljön inte kan erbjuda på 

samma sätt.  

Finns det då några nackdelar med utomhuspedagogik? Som erfaren pedagog, med stort intresse av 

utomhuspedagogik, måste jag erkänna att det tar emot att resonera om utomhuspedagogikens nack-

delar. Men i en vetenskaplig essä som denna så ingår det att pröva sina tankar något längre samt att 

jag bör ha ett kritiskt reflekterande förhållningssätt. Av den anledningen så ska jag nu resonera om 

utomhuspedagogikens nackdelar.  

Alla gillar inte utomhuspedagogik. Detta gäller både barn och pedagoger i förskolan. Vissa indivi-

der av oss är mer kalla och frusna än andra. Alla gillar inte att vara ute ofta och länge. Vissa kanske 

inte gillar att vara ute alls, eller har någon begränsning som gör att det tar emot, eller inte går. Vä-

derlek är en faktor som man alltid måste väga in när man ska jobba utomhuspedagogiskt. När vädret 

är exempelvis regnigt, blåsigt, dimmigt, snöigt, stormigt, eller rått och kallt så är det inte lika säkert 

att barn och personal tycker det är lika kul att vara utomhus som när vädret är varmt och mera still-

samt. Jag resonerar att man bör gilla att vara utomhus för att hålla på med utomhuspedagogik i för-

skolan.  

Nackdelar med utomhuspedagogik kan ha att göra med att man behöver se över vilka syften och 

behov som styr i den aktuella situation? Kan jag vara ute länge innan lunch? Nä, kanske inte för då 

blir andra halvgruppen drabbad och stressad av att jag och min grupp kommer in för sent. Kan jag 

stänga på Gården under vinterhalvåret bara föra att jag skulle vilja det, fast Gården knappt har en 

fungerande belysning? Nä, det kanske inte är optimalt ur ett barnperspektiv. Det kanske inte är bra 

ur ett säkerhetsperspektiv, och dessutom kan de små barnen lätt bli frusna och rädda för mörkret när 

det börjar skymma framåt stängningen. Jag menar att man alltid måste tänka på sina syften och be-

hov, samt barnens förstås, när man ska använda utomhuspedagogiken klokt i växelverkan mellan 

utomhus och inomhus.  

Nackdelar med utomhuspedagogiken kan även handla om att vissa aktiviteter lämpar sig bättre att 

göra inomhus än utomhus. Inomhusmiljön är ofta en mycket mera kontrollerad miljö än utomhus-

miljön. Det finns många aktiviteter i förskolans vardag som lämpar sig bra att göra inomhus i en 

sådan kontrollerad miljö. Inomhusmiljön kan därmed, för det mesta, vara en mera konstant och för-

utsägbar miljö än utomhusmiljön. Visst, det kan komma in myror, spindlar och andra djur inomhus, 
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som personer kan uppleva som obehagliga. Men utomhus kan man i princip redan utgå från att des-

sa redan finns i miljön.  

Om någon har slagit sig eller plötsligt blivit sjuk så kan det ofta vara att föredra att vara inomhus 

istället för utomhus. Ofta finns det en soffa eller en säng inomhus som  den drabbade personen kan 

få använda för att må bättre. Varma filtar och tillgång till plåster och rinnande vatten finns i bästa 

fall också att tillgå inomhus.  

Jag tror också att en överdriven tilltro på enbart utomhuspedagogik i förskolan kan göra bidra till att 

man som pedagog kan bli lite blind för alla de goda pedagogiska kvaliteter som inomhusmiljöer 

faktiskt erbjuder för barns lek, lärande och utveckling.  

I del två av min berättelse så visar jag på en inomhussituation, en stängning, där jag upplever mig 

själv som en stressad pedagog. Jag visar i berättelsen att det är kämpigt att stänga själv när det är 

många små barn kvar som inte känner mig så bra. Många av de små barnen är ledsna. Jag engagerar 

i berättelsen tre barn av de äldre barnen ur min femårsgrupp, Emma, George och John, att hjälpa 

mig att visa de yngre barnen vad man kan göra på avdelningen. Med den här episoden vill jag dels 

visa på inomhusmiljöers pedagogiska kvaliteter och genomfört pedagogiskt arbete inomhus, dels 

visa på att lite kreativt tänkande kan behövas som pedagog när man behöver jobba med knappa re-

surser. Då behöver man som pedagog ha lite praktisk kunskap och erfarenhet att luta sig mot. Mer 

om det här kommer i stycket om praktiskt kunskap.  

Av anledningar som dessa är det min ambition att som kompetent utomhuspedagog och blivande 

förskollärare försöka använda mig av både utomhusmiljöer och inomhusmiljöer i en pedagogisk 

växelverkan, för att barnen i förskolan ska ges möjlighet att lära sig och utvecklas i linje med de 

riktlinjer som beskrivs i förskolans läroplan. Barns lärande sker bäst i en väl avvägd växelverkan 

mellan utomhus och inomhus, menar jag. Däremot så hävdar jag att de utomhuspedagogiska meto-

derna och förhållningssättet gott och väl kan få vara tongivande, överhängande och vägledande i 

förskolans utbildning.  
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Utomhusmiljö som lärmiljö  
Touch the wooden gate in the wall you never saw before.  
Say ”please” before you open the latch,  
go through,  
walk down the path.  
- Neil Gaiman, Instructions (Gaiman, 2000, p. 4-7) 

Mitt eget intresse inom utomhuspedagogik har växt fram genom mina verksamma år som pedagog. 

Under tiden jag har jobbat har jag återkommande varit utomhus med barngrupperna som jag har 

jobbat med. Särskilt bra tycker jag om att jobba med femåringarna. Jag tycker att femåringar som 

grupp ofta är så naturligt nyfikna, intresserade, reflekterande och observant. De brukar gilla att ut-

forska och upptäcka naturen och staden, och att ta sig ut till olika platser i den tätortsnära miljön 

som vi har runt omkring oss. Särskilt framträdande tycker jag mig se att deras nyfikenhet och in-

tresse kommer till uttryck när jag är utomhus tillsammans med mina barngrupper med de äldre för-

skolebarnen. Antingen i staden eller i naturen, de brukar vara intresserade av båda miljöerna.  

På förskolan där jag jobbar, och har jobbat i några år, har vi flera utomhusmiljöer som vi har till-

gång till. Dess nyttjar jag och mina kollegor återkommande som barnens lek- och lärmiljöer utom-

hus. Flera av platserna utomhus har sina egna namn. Några av namnen är sådana som alla eller de 

flesta av mina kollegor använder. Några av namnen ligger mig kärt om hjärtat, för det är namn som 

jag själv och barnen i mina barngrupper har gett till platserna. Tidigare barngrupper och min nuva-

rande.  

Jag tycker att det är viktigt för en plats identitet att platsen får ett namn. Eller att vi i alla fall kallar 

platsen för något. Jag vill nu bjuda in till en liten resa och guidad tur av några av mina platser. Detta 

är platser som betyder mycket för mig och som har gjort det genom mina år som pedagog.  Häng 

med, låt mig bli din guide för en stund.  

Vi börjar vår resa på Gården. Gården är okej och användbar. Kanske förlita grönska för min del per-

sonligen, även om det finns viss grönska på Gården. Precis utanför Gården växer ett gäng stora 

ekar. Jag ser återkommande ekorrar kvickt klättra runt där uppe i ekarnas lövverk. Skickligt balan-

serar ekorrarna på ekarnas tunnare grenar för att därifrån skutta över till ett intilliggande träd.  
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Från Gården så har vi har flera utemiljöer som vi brukar gå till. Nära förskolan ligger den som vi 

kallar för Lilla Gläntan. Här försöker vi att vara ofta och återkommande. Lilla Gläntan är jättebra 

för där leker barnen bra och kan utforska länge. Lilla Gläntan är ofta lummig och grönskande att 

vara i. Barnen gillar den. Här bidrar träden med skugga så att barnen får lagom mycket solexpone-

ring under sommarhalvåret. Dessutom finns här närheten till förskolan om man skulle behöva gå in. 

Lilla Gläntan är vårt främsta ställe som vi brukar gå till när vi tar oss från Gården. När vi, eller nå-

gon annan grupp, går från Gården till Lilla Gläntan så blir det även färre barn kvar på Gården, vil-

ket gör att det blir mindre lektryck på leksakerna på Gården för de barn som är kvar. På så vis sam-

arbetar vi pedagoger med att turas om att gå iväg till Lilla Gläntan.  

På vägen upp till Lilla Gläntan så går man förbi Berget. Här brukar jag viska till bargruppen ibland 

att de ska smyga förbi. Varför då?, kanske du frågar dig. Jo, för att i Berget så bor det nättroll. Det 

är en trevlig liten fantasilek som jag har utvecklat över tid tillsammans med olika barngrupper. Man 

ser inte nättrollen men de finns överallt nu för tiden. Kom, vi smyger vidare…  

Lite längre bort på stigen genom Lilla Gläntan så kommer vi till en park som kallas för Fjärilspar-

ken. Parken hämtar sitt namn från ett riktmärke i miljön. Här gillar barnen ofta att vara. Det finns 

många olika saker att göra i Fjärilsparken, bland annat att gunga, leka i de små husen, åka rutchka-

na, fotbollsplan, och flera balansbanor. Vi är har återkommande med, fast bara ibland. Denna park 

nyttjas hårt av andra närliggande skolor, så det brukar alltid vara fullt av skolbarn och fritidsbarn i 

Fjärilsparken.  

Går man vidare på stigen rakt på istället för att ta av till Fjärilsparken så hamnar du i Stora Gläntan. 

Stora Gläntan är en stor yta med höga, lummig träd omkring sig. Grenverket sluter sig nästan över 

våra huvuden här, nästan som ett sorts tak. Jag har ofta tänk på att jag upplever att Stora Gläntan 

bjuder in till en nästan katedralliknande känsla av rymd och volym. En gång såg jag ett rådjur i bus-

karna i Stora Gläntan. Det var häftigt. Det var på en sommaravslutning. En annan gång lyckades en 

storm med att fälla en av de stora ekarna där. Barnen gillar att klättra på den stora fallna stammen. 

Ovanför Stora Gläntan så finns ett område till som vi ibland är i. Jag har inte döpt den platsen, men 

jag brukar tänka på den som Övre Gläntan. Övre Gläntan har ett bra klätterträd, nära myrstacken.  

Låt oss backa och gå tillbaka till Stora Gläntan en stund. Går vi därifrån vidare så kan vi välja att ta 

av ned för trätrappan vilket leder oss till Piratbacken. Piratbacken är jag stora över, för den har jag 
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och min barngrupp döpt. Går vi förbi Piratbacken och över gränsen i form av ett riktmärke så kom-

mer vi att gå längst med vatten ett tag för att därefter gå över träbron till den natursköna Bäcken. 

Bäcken är egentligen början på ett större skogsområde. Området har en bäck, så därav namnet. Men 

för en tid sedan så introducerade en kollega mig till vad deras barn hade gett denna platsen för 

namn. Barnen hade gett platsen namnet Grodskogen. En gång när de hade varit där på våren hade 

området varit fullt av små grodor, till barnens förtjusning. Jag tycker att namnet är så festligt så jag 

tänker på platsen som Grodskogen numera. Fast jag gillar Bäcken med. Platsen bjuder på mycket 

pinnar och annat löst material som barnen kan greja med. Ofta finns här en eller flera kojor som jag 

och barngruppen brukar bygga vidare på.  

Går man vidare därifrån längst med höjden så kommer vi hela vägen till Indianparken. Precis som 

Fjärilsparken hämtar Indianparken sitt namn från riktmärken i miljön.  

Men låt oss säga att vi inte går hela den vägen. Vi backar så att vi istället står precis i slutet av Stora 

Gläntan, vid trätrappan ner till Piratbacken. Om vi istället följer stigens sväng så kommer vi efter 

barna en liten stund till Bortglömda Gläntan.  

Jag är mycket stolt över Bortglömda Gläntan. Anledningen till det är att jag kom på det namnet. Jag 

började kalla den platsen för Bortglömda Gläntan, för jag tycker att den platsen passar så bra att 

heta så. Efterhand så började mina kollegor också att kalla platsen för Bortglömda Gläntan. Andra 

förskolor hittar nämligen sällan just hit. Det gör att Bortglömda Gläntan, för det allra mesta, förblir 

vår egen, speciella plats. Nästan alltid när jag är i Bortglömda Gläntan med min barngrupp så får vi 

ha den för oss själva. Precis som i utflyktsdagen som jag berättar om i min berättelse. Jag gillar 

platsen Bortglömda Gläntan väldigt mycket.  

Lars Owe Dahlgren poängterar just platsens betydelse, tillsammans med betydelsen av, miljö, tid, 

rum, erfarenhet och reflektion utifrån autentiska upplevelser för att ett lärande ska bli bestående 

(Dahlgren, 2007, s. 52). Dahlgren resonerar att lärande utvecklas på ett bra sätt och blir bestående 

när lärandet får möjlighet att äga rum i växelspel mellan vad författaren kallar för ”sinnlig erfaren-

het och boklig bildning” (Dahlgren, 2007, s. 52). Jämför med NCU:s definition av utomhuspedago-

gik (NCU, 2017), kopplat till Dahlgrens resonemang om platsens sinnliga betydelse för barns lek, 

lärandet och utveckling.  
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Anders Szczepanski lyfter perspektiv på platsens betydelse för lärande (Szczepanski, 2007, s. 

13-16). Författaren menar att lärande utomhus vill öka förståelsen för vår omvärld, inte minst ge-

nom att fånga upp barns och ungdomars engagemang i miljöfrågor. Matz Glantz, Patrik Grahn och 

Per Hedberg resonerar om tätorternas betydelse som landskap och friluftsmiljö. Författarna menar 

att ”vår naturkontakt förändras och detta får konsekvenser för vad vi gör och hur vi tänker. Det är 

därför viktigt att värna om de naturkvaliteter och naturmiljöer som finns i tätorter och att arbeta för 

att dessa blir fler, artrikare och större” (Glantz, Grahn & Hedberg, 2018, s. 175). Jag kommer kopp-

la perspektiv på platsens betydelse som dessa vidare i min diskussion om hållbar utveckling.  

Sofia Cele belyser en mängd relevanta perspektiv på barn, staden och det upplevelsebaserade läran-

det (Cele, 2019, s. 114-118). Dessa kopplar innehållsmässigt med många beröringspunkter till tan-

kar och reflektioner som jag tar upp här i min essä. Författaren utgår från resonemanget att de flesta 

barn idag växer upp i ett mer eller mindre urbant sammanhang, och att det därför är relevant att 

fundera över hur stadsmiljön kan användas på olika sätt i utomhuspedagogiska sammanhang (Cele, 

2019, s. 116).  

Cele belyser att upplevelsen är en av de viktigaste aspekterna med utomhusbaserat lärande, när hon 

uttrycker att ”vi lär oss dels genom de egna upplevelserna vi får av miljön vi har omkring oss, dels 

genom sådant andra människor berättar om eller visar oss” (Cele, 2019, s. 114). Cele poängterar 

betydelsen av platser utomhus genom att nämna att platser utomhus är mångsidiga och fyllda av 

möjligheter till utforskande på olika sätt. En barngrupp som befinner sig på en och samma plats 

kommer oundvikligen att uppmärksamma olika saker beroende på deras respektive personlighet, 

erfarenheter och intressen (Cele, 2019, s. 114.). Författaren menar att fördelen med det upplevelse-

baserade lärandet är att barnen kommer att fästa sin uppmärksamhet vid något som de själva är in-

tresserade av, något som fångar deras intresse. Cele resonerar att ”när man är intresserad av nånting 

kan man också fördjupa sig i det med både koncentration och glädje” (Cele, 2019, s. 115). Det som 

fascinerar och intresserar bär därmed på möjligheten till ett hållbart lärande. Cele belyser att ”det är 

genom vårt meningsskapande, alltså hur vi knyter an till, skapar minnen och känslor för det vi mö-

ter som vi utvecklar en förståelse för det som sker omkring oss” (Sack, 1997, s. 5, se Cele, 2019, s. 

115). Av den anledningen är det upplevelsebaserade lärandet ett kreativt lärande eftersom det inte 

finns någon strikt manual för hur det ska ske, menar Cele (Cele, 2019, s. 115.).  
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Celes observationer ligger i mångt och mycket i linje med de utomhuspedagogiska perspektiv, syf-

ten, metoder och förhållningssätt som jag själv vill belysa här i min essä. Jag känner igen den glädje 

man kan få av att vara utomhus i stad och natur med grupper av barn, och att  intressera sig för vad 

som fångar barnens intressen i utomhusmiljön som Cele här beskriver. Jag kan relatera till den för 

jag har upplevd det många gånger. Jag vill nu reflektera om Celes resonemang och tankar om den 

tätortsnära och urbana stadsmiljön som habitat och lärmiljö för förskolebarn genom att koppla den 

till av episoderna i min berättelse, i den tredje delen i min berättelse.  

I del tre av min berättelse så berättar jag om en promenad som jag går på i vår närmiljö tillsammans 

med femåringarna. Vi går nere vid vattnet och tittar på miljön och på stadslivet. Nere vid vattnet 

finns det fullt med fåglar, och jag bestämmer mig för att ha lite spontan undervisning med barnen 

om fåglar och artkunskap. Jag försöker göra mig en bild över ungefär på vilken nivå som barngrup-

pen är på om fåglar. Det blir ett fint pedagogiskt samtal. Det jag vill poängtera, som Cele även tar 

upp, är att utomhusmiljön och utomhuspedagogiken har en så bra möjlighet för en pedagog att ska-

pa givande pedagogiska samtal om något visst ämne. I mitt fall så handlar det om spontan undervis-

ning, kunskap och kännedom om några vanliga fågelarter som finns i vår närmiljö.  

Innan jag började skriva på min essä så tänkte jag mest att utomhuspedagogik är att gå till skogen, 

eller att pedagoger kanske anstränger sig lite och gör någon uppstyrd aktivitet eller lek på försko-

lans gård, mer än att barnen enbart får ha ”fri lek” hela tiden när vi är ute. Nu är det förvisso inget 

fel med den fria leken i sig, den behöver barnen också få tid till. Jag bara menar att det även är trev-

ligt när pedagoger styr upp planerade aktiviteter med utomhusmaterial på gården. Annars finns ris-

ken att en del barn hamnar i begränsade och repetitiva lekmönster. För att återknyta till tankar om 

utomhuspedagogik så menar jag att utomhuspedagogiken handlar om att nyttja även de miljöer ut-

omhus man först kanske inte tänker på. I min berättelse lyfter jag kollektivtrafiken som en miljö för 

barnens upplevelse och lärande. I en annan del av berättelsen är det promenaden på trädäcket och 

fåglarna som är föremål för barnens intresse och upplevelse i utomhusmiljön.  

Detta är några exempel på hur man kan bredda barnens lärande genom att arbeta med utomhuspe-

dagogik, med fokus på platsens betydelse i den tätortsnära och urbana stadsmiljön. I min komman-

de roll som förskollärare är det min ambition att än mera använda mig av den typen av utomhusmil-

jöer på olika pedagogiska sätt, tillsammans med barngrupperna som jag har. Jag kommer att ta till-

fällen i akt och nyttja den tätortsnära miljön på olika sätt i min undervisning på förskolan. Jag 
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kanske till och med hittar nya utomhusmiljöer som jag i dagsläget inte ens tänker på som jag kan 

komma att använda som lärmiljöer i min undervisning.  

Hållbar utveckling  
Remember your name.  
Do not lose hope — what you seek will be found.  
Trust ghosts.  
Trust those that you have helped to help you in their turn.  
Trust dreams.  
Trust your heart, and trust your story.  
- Neil Gaiman, Instructions (Gaiman, 2000, 2010, p. 24-25) 

’But where shall I find courage?’ asked Frodo. ’That is what I chiefly need.’  
’Courage is found in unlikely places,’ said Gildor.  
- J. R. R. Tolkien, The Lord of the Rings, (1954, 1966, 1995, p. 83) 

”Because”, she said, ”when you’re scared but you still do it anyway, that’s brave.” 
- Neil Gaiman, Coraline (Gaiman, 2002, p. 58-59) 

För att återknyta till mina för den här essän utvalda skrivelser i förskolas läroplan så ska barnen i 

förskolans utbildning ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör 

kan bidra till en hållbar utveckling, såväl ekonomisk och social som miljömässig (Skolverket, 2018, 

s. 9).  

Jag börjar reflektionen om hållbar utveckling med att definiera begreppet. Den vanligaste definitio-

nen av hållbar utveckling, som ofta kallas Brundtland-definitionen, kommer från rapporten Vår ge-

mensamma framtid från 1987 och lyder:  
En hållbar utveckling tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighe-
ter att tillfredsställa sina behov. (Hedenus, Persson & Sprei, 2018, s. 28).  

De barn som jag och andra pedagoger har i våra barngrupper kommer en dag att växa upp. Några av 

dem kommer kanske att bli framträdande och tongivande i miljödebatten och inom politiken om 

hållbar utveckling. Men förhoppningar som dessa kommer inte att infinna sig av sig själva om inte 

någon gör något. Med det så menar jag att det är vår skyldighet som samhälle att se till att barnen 

som växer upp får möjlighet att reflektera om hållbar utveckling redan i förskolan. Dessa tankar vill 
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jag knyta till vad Björlund poängterar, nämligen att förskolan är den naturliga startpunkten för en 

utbildning för hållbar utveckling (Björklund, 2014, s. 24). Björklund menar att en utbildning för 

förändring är i behov av en förändrad utbildning, och belyser att ett lärande för miljön är ett be-

grepp som ligger mest i samklang med ett lärande för hållbar utveckling (Björklund, 2014, s. 

26-27). Jag menar här att utemiljöer och utomhuspedagogik redan i förskolan kan bidra till att barn 

och unga människor får större möjlighet att upptäcka ett miljöengagemang som på sikt kan leda till 

en mer hållbar samhällsutveckling. På köpet får dessa barn genom utomhuspedagogiken också en 

bra grundläggande känsla för naturen, en god naturkänsla.  

Anders Szczepanski menar att ”hållbar utveckling innebär ett överförande av den biologiska och 

kulturella mångfalden till nya generationer” (Szczepanski, 2007, s. 16). Szczepanski resonerar att 

homo urbanus (den urbana människan, författarens anmärkning) i mångt och mycket har mist sin 

förmåga att förundras över naturens rikedom (Szczepanski, 2007, s. 16). Många människor bor idag 

i urbana områden och klarar sig utan vidare kontakt med naturen omkring dem, den som Szczepan-

ski benämner som Moder Jord (Szczepanski, 2007, s. 16). Klas Sandell belyser ett sorts ”Ur väggen 

samhälle”, och syftar då på det faktum att mycket av vår tids moderna förnödenheter, exempelvis i 

form av rinnande vatten, elektricitet, och avfallstransport, kommer antingen till eller från männi-

skors bostäder genom olika rör och ledningar, ”ur väggen” (Sandell, 2019, s. 173). Både Szczepan-

ski och Sandell lyfter viktiga perspektiv på att den moderna urbana människan som grupp håller på 

att tappa något viktigt i känslan till jorden och till växter och djur. Utomhuspedagogisk undervis-

ning i förskolan menar jag kan motverka denna trend.  

Jag menar att förskolan och skolan här har ett ansvar att, som Roger Säljö uttrycker det, ”återskapa 

och utveckla det kulturella minnet” (Säljö, 2019, s. 17). Säljö menar att det är viktigt att förskolan 

och skolan bedriver lärande i former som utgår från barn och ungdomars nyfikenhet och lust att 

lära. I det perspektivet på bildning och lärande som utomhuspedagogiken kan bidra med måste vi 

därför, menar Säljö, visa att inte enbart aktiviteter i klassrummet utan även en mängd aktiviteter i 

vår vardag kan tjäna som miljöer för lärande (Säljö, 2019, s. 17). Vilket ligger i linje med perspektiv 

på utomhuspedagogiken som lustfylld, glädjerik och en hoppfull pedagogik, som jag själv har visat 

exempel på här i essän, som främjar en mer hållbar samhällsutveckling.  

Annika Manni hävdar att vuxnas engagemang för barns lärande om hållbar utveckling inte nog kan 

poängteras (Manni, 2017). Manni visar även på att skogsträdgårdar kan vara spännande lärmiljöer 
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för att få barn och unga att utveckla en känsla för ökat miljöengagemang och en ökad kunskap om 

hållbar utveckling. Skogsträdgårdar, menar Manni är en iordningställd trädgård av skogsliknande 

karaktär. Till skillnad från en traditionell skolträdgård, där man odlar blommor och traditionella 

grödor som skördas, så planterar man i en skogsträdgård träd, buskar och ätliga växter som därefter 

i stort sett sköter sig själv, precis som i en vanlig skog. Skogsträdgårdarna har visat sig vara mer 

robusta, varaktiga och resistenta än vanliga skolträdgårdar, då dessa inte är beroende av kontinuer-

lig skötsel på samma sätt som en skolträdgård (Manni, 2018).  

Jag vill peka på att Manni belyser något viktigt här som har med hållbar utveckling att göra. I min 

berättelse fascineras några av barnen av på utflykten ett insektshotell som står i parken bakom det 

stora museet. Platsens betydelse, att det fanns ett insektshotell utställt just där i parken, bidrog till 

samtal och reflektioner om småkryp och deras liv. Genom att jag som kompetent pedagog reflekte-

rar med barnen om bland annat småkryp och deras livscykler, om biologisk mångfald och ekologi 

(jmf Pleijel, 2013), så bidrar jag till att rusta barnen för att kunna hantera en mer hållbar utveckling, 

om än i det lilla perspektivet.  

Detta kopplar även till begreppet naturkänsla, som återkommer i flera av Friluftsfrämjandets böcker 

och häften (Friluftsfrämjandet, 2009 a, s. 4; Friluftsfrämjandet, 2009 b, s. 8). I Grundbok I Ur och 

Skur resonerar författarna att ”utomhuspedagogiken kräver flexibla och kompetenta pedagoger, som 

har målen för ögonen och kan hålla fast vid målen med nya förutsättningar” (Friluftsfrämjandet, 

2016, s. 14). Författarna menar att pedagogerna hela tiden måste föra dialog och vara följsamma 

mot gruppen, vilket kräver pedagoger som har god självkänsla och inte behöver vara en pedagog 

som har svar på alla barnens frågor, men som gärna resonerar och reflekterar tillsammans med bar-

nen. Vidare fokuseras på pedagogers förmåga till att vara lyhörd och ödmjuk inför barnen och att ha 

förmågan att skapa ömsesidigt förtroende. Förmågan att ta tillvara det oväntade som en tillgång i 

lärandet betonas även (Friluftsfrämjandet, 2016, s. 14). Utomhus bjuder utemiljön in det oväntade 

på ett annat sätt än inomhus. Väder, vind, och djur bidrar med olika exempel på hur utomhusmiljöer 

bjuder in det oväntade på ett annat sätt än inomhusmiljöer ofta har möjlighet till, menar jag.  

Jag ämnar i min roll som förskollärare att arbeta utifrån de utomhuspedagogiska egenskaper som 

Friluftsfrämjandet här beskriver att en pedagog bör ha. Den engagerade vuxna som ger barnen möj-

lighet till lärande och reflektion om hållbar utveckling, som Manni belyser är så viktig för barnens 

utveckling och lärande. Det är min ambition att utveckla detta i min roll som förskollärare.  
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Som konkret exempel på ett förskolerelaterat projekt som jag menar kopplar till arbetet med utom-

huspedagogik i förskolan så ska jag berätta om en studie gjord av forskarna Stephen Barthel, Sophie 

Belton, Christopher M. Raymond och Matteo Giusti (2018). I studien undersöktes hur barn på olika 

sätt bildar nya och varaktiga relationer med naturen. I studien fick barn i Stockholm möjlighet att 

möten och närkontakt med salamandrar som lever i naturen. Forskarna hittade studien indikationer 

på att barn utvecklar sympati för salamandrarna genom att vara i deras närhet och lära sig mer om 

dem genom direkta upplevelser och erfarenheter. En av studiens främsta fynd av att studien kunde 

visa på att barnen visade upp en ökad oro, omtanke och omsorg om naturen. Studien, som är en 

longitudinell fallstudie över 2 år, kunde även visa på att sådana effekter av relationen till naturen, 

och i det här fallet specifikt till salamandrarna som barnen fick möta nära, i autentiska situationer, 

kvarstod även 2 år efter att projektet ursprungligen hade genomförts (Barthel, Belton, M. Raymond 

& Giusti, 2018). Barthel et. al:s studie får därför stå som exempel på vad jag menar är en studie som 

visar på tydliga utomhuspedagogiska värden. Barnens engagemang, nyfikenhet och intresse, väckte 

i mötet med djuren och naturen en empati och naturkänsla hos barnen, som utgick ifrån barnen di-

rekta möten och egna erfarenheter i autentiska utomhusmiljöer. Vilket bidrog till glädje, kunskap 

och lärande för hållbar utveckling för barnen. Denna glädje över att ha närkontakt med djur, och 

även växter, är både något som jag själv tar upp i min berättelse och som Cele nämner som värde-

fullt för barnen (Cele, 2019, s. 124).  

Naturvårdsverket (2006) visar på hur och varför vistelse i naturen påverkar människors hälsa i posi-

tiv riktning. Detta ligger även i linje med vad Fredrika Mårtensson belyser, att naturupplevelser hör 

till de friskfaktorer som numera kräver vår uppmärksamhet (2012). På liknande vis så framhäver 

Sveriges Televisions frågar Vetenskapens Värld: Frisk av naturen (2019) naturens hälsofrämjande 

egenskaper. Jag menar att om vi pedagoger ska ge barnen vi jobbar med i våra barngrupper en bra 

känsla för naturen, så att de kan utveckla en bra känsla för vad hållbar utveckling handlar om, så är 

utomhuspedagogik i förskolan en väldigt användbar metod att använda sig av. Jag menar att utom-

huspedagogik på ett bra sätt kan uppfylla förskolans läroplans intentioner i avseende välmående, 

hälsa och hållbar utveckling (Skolverket, 2018, s. 9-10).  

Får alla förskolebarn tillgång till bra utomhuspedagogik? Har barnen tillgång till utomhuspedagogik 

på ett likvärdigt sätt? För att närma mig det perspektivet vill jag hänvisa till viktiga utomhuspeda-

gogiska perspektiv som Mattias Sandberg belyser, om barns naturkontakt i den segregerade staden 
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(Sandberg, 2019, s. 104-105). Sandberg utgångspunkt är att barns naturkontakt i vardagen har 

många hälsomässiga och pedagogiska fördelar, samtidigt som detta måste problematiseras genom 

att visa på att det finns flera omständigheter som försvårar barns möte med naturen. Sandberg reso-

nerar att allt fler barn idag växer upp i städer som präglas av boendesegregation. Författaren uttryc-

ker att ”en segregerad stadsmiljö innebär i sin tur ofta en ojämn fördelning av resurser - något som 

exempelvis kan ta sig uttryck i skillnader i olika gruppers närhet och tillgång till naturpräglade mil-

jöer” (Sandberg, 2019, s. 104). Sandberg problematiserar genom att ställa frågor som berör hur möj-

ligheterna ser ut för barn ur olika socioekonomiska grupper, i avseende barns lek och lärande i 

grönområden, mot bakgrund av ökad ojämlikhet, pågående förtätning och tilltagande skolsegrega-

tion (Sandberg, 2019, s. 104).  

Jag resonerar, relaterat till Sandbergs diskussion här, att förskolan här har stora och viktiga funktio-

ner att fylla i arbetet med att utjämna klyftor och skapa en större jämlikhet i tillgång till bra utom-

huspedagogik. Jag resonerar att det här finns viktiga perspektiv på förskolans demokrati- och jäm-

likhetsuppdrag. Samt att arbetet med utomhuspedagogik och att bidra till att fler grupper får tillgång 

till bra utomhusmiljöer i högsta grad därför kopplar till skrivelserna om hållbar utveckling i försko-

lans läroplan (Skolverket, 2018, s. 9-10).  

Jag tänker att förskolan som arena är en så viktig och bra mötesplats för barn ur olika socioekono-

miska grupper att mötas. Det blir då viktigt att alla barn i förskolan får möjlighet att tillägna sig ett 

ekologiskt varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö, till naturen, staden och samhället run-

tomkring dem. Jag menar att det därför krävs att vi pedagoger i förskolan är modiga, och bestäm-

mer oss för att jobba mera utomhuspedagogiskt; för en mera hållbar samhällsutveckling, såväl eko-

nomisk, social och miljömässig.  

Jag vill här återknyta till den fjärde delen av min berättelse. I den delen så reser jag med min barn-

grupp genom staden där utomhusmiljön på olika sätt visar staden som ett habitat med stora möjlig-

heter till barnens utveckling och lärande. Innan vi åker tillbaka hem till förskolan så är jag ute med 

en liten grupp barn i en liten park bakom det stora museet. Alla bar har inte kommit ut än. De barn 

som är utomhus redan med mig, Tim, John, Anna, Alice och Emma, hittar ett stort insektshotell som 

de fascineras av. Jag menar att den här episoden av min berättelse pekar på viktiga aspekter av håll-

bar utveckling i praktiken, inom det pedagogiska arbetet som vi har möjlighet att utföra i förskolan. 

Även de delar av berättelsen som handlar om att barnen fascineras av hundar och teknik som de ser 
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omkring sig i stadsmiljön under utflykten menar jag kan användas pedagogiskt på så vis att barnen 

på olika sätt, med hjälp av pedagoger som finns där och kan svara på barnens frågor, kan få en kun-

skap om hur samhället och naturen påverkar och påverkas av varandra. Jag vill belysa vikten av att 

det finns engagerade pedagoger för barnen som kan utmana barnen med frågor som handlar om 

hållbar utveckling. För det så krävs det mod från pedagogernas sida. Vi måste visa in intresse och 

vara vara modiga för att kunna svara på deras frågor om natur, stad och samhälle. På så vis kan ut-

bildningen i förskolan präglas av en framtidstro, precis som läroplanen förespråkar (Skolverket, 

2018, s. 9).  

Normer  
We're part of a story. Part of a tale. We're all on this journey. No one's to stay. Where is it going?  
What is the way? We're part of a story. Part of a tale. Sometimes beautiful. Sometimes insane.  
No one remembers how it began.  
- Within Temptation, Never Ending Story (2003) 

The Road goes ever on and on  
Down from the door where it began.  
Now far ahead the Road has gone,  
And I must follow, if I can.  
Pursuing it with weary feet,  
Until it joins som larger way,  
Where many paths and errands meet.  
And wither then? I cannot say.  
- J. R. R. Tolkien, The Lord of the Rings, (1954, 1966, 1995, p. 72) 

Jag har i min essä reflekterat på olika sätt om utomhuspedagogikens betydelse. Om varför och på 

vilka sätt som jag menar att platsens betydelse arbetet med och hållbar utveckling är viktigt för 

barns lärande och utveckling. Jag ska nu reflektera utifrån min berättelse och min egen erfarenhet 

som pedagog i förskolan, om den inomhusnorm som jag upplever ofta finns i förskolan.  

Utomhus- och inomhusnormer i förskolan är två begrepp som jag vill belysa med särskilt ljus här i 

min essä. För mig så handlar förskolans inomhusnorm om att jag upplever att inomhuspedagogik 

ofta prioriteras högre och som mer statusfyllt än utomhuspedagogik. Detta är en norm som jag per-
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sonligen inte håller med om. Jag kommer att spendera min tid som förskollärare med att på olika 

sätt ifrågasätta, problematisera, nyansera, reflektera över och aktivt motverka denna inomhusnorm.  

I min berättelse, i del ett av besättelsen, så är jag och min kollega Tetra ute med vår barngrupp. Vi 

har gått till en älskad plats som vi och barngruppen kallar för Bortglömda Gläntan. Vi utforskar och 

upptäcker tillsammans där och njuter ihop med barngruppen av det utomhuspedagogiska arbetssät-

tet. I vår vilja att vara ute ofta och länge så glömmer vi bort tiden en aning. Detta får konsekvensen 

att vi får en utskällning av våra kollegor Jack och Sven när vi kommer tillbaka till förskolan och det 

blir tillfälligt dålig stämning i arbetslaget. Jag har valt att ha med den här berättelsen för att den för 

mig visar på hur stark den inomhuspedagogiska normen kan vara, jämfört med den utomhuspeda-

gogiska normen. Naturligtvis ska man medvetet ställa till det för sina kollegor. Syftet med att re-

flektera om den här episoden i berättelsen handlar snarare om att belysa hur olika värden ibland står 

emot varandra i förskolans vardag, och att man som pedagog bör vara medveten om detta. Vilka 

värden kan de vara som jag vill belysa här? Jag tänker att de värden som här står emot varandra 

handlar om intressekonflikten att å enda sida låta en halvgrupp som älskar att vara ute ofta och 

länge avsluta sitt utomhuspedagogiska pass på ett bra sätt, vilket gör att de kommer in till lunchen 

några minuter senare just den här dagen, å andra sidan handlar det om att två kollegor ska slippa att 

uppleva lunchen som stressig, på grund av att de bara är två pedagoger.  

Det är min ambition att stå upp för en mer nyanserad utomhuspedagogisk norm i förskolan, som jag 

i den här essän vill förespråka. En utomhuspedagogisk norm som sker i en pedagogiskt väl avvägd 

växelverkan mellan inomhus och utomhus. Jag vill koppla mina tankar om att höja statusen för ut-

omhusnormen i förskolan till begreppet mikromotstånd, som populariserats av bland annat filosofen 

Jonna Bornemark i sin bok Det omätbaras renässans: En uppgörelse med pedanternas världsherra-

välde (Bornemark, 2018, s. 266). Bornemark menar att ”när vi har sett maktstrukturerna kan vi på-

börja ett mikromotstånd” (Bornemark, 2018, s. 266). Som exempel tar Bornemark upp en förskollä-

rare som prioriterar sin uppgift att följa sin barngrupps behov och att handla praktiskt och klokt uti-

från vad hen såg var bäst för dem, snarare än att prioritera kommunala direktiv som hen hade blivit 

ålagd att utföra (Bornemark, 2018, s. 266).  

Hur kan ett mikromotstånd, så som Bornemark beskriver det, se ut och te sig i ett utomhuspedago-

giskt perspektiv i förskola? Jag tänker att mitt eget mikromotstånd handlar, och kommer att handla 

om att göra motstånd mot den inomhusnorm som jag ofta upplever i förskolan. Jag ämnar som förs-
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kollärare att  verka för att utomhusnormen i förskolan ska vara mer rådande i förskolan. Genom en 

pedagogisk växelverkan i användandet av förskolans utomhus- och inomhusmiljöer. Med utgångs-

punkt i  direkta upplevelser i autentiska miljöer och konkreta upplevelser, genom att använda mig 

av naturen och staden som utomhusmiljöer, tillika barnens lärmiljöer.  

Praktisk kunskap  
When you reach the little house,  
the place your journey started,  
you will recognize it, although it will seem 
much smaller than you remember. 
Walk the path, and through the garden gate  
you never saw before but once. 
And then go home.  
Or make a home.  
Or rest.  
- Neil Gaiman, Instructions (Gaiman, 2000, 2010, p. 35-36) 

Jag ska nu reflektera om praktisk kunskap i ett utomhuspedagogiskt perspektiv. Anledningen till att 

jag vill föra en diskussion om betydelsen av praktisk kunskap är för jag anser att den praktiska kun-

skapen är så viktig att både känna till och att ha när man jobbar både i förskola och med utom-

huspedagogik. Fredrik Svenaeus menar att den praktiska kunskapen ”bärs som en personligt eröv-

rad kunnighet som tagit plats hos individen - och i den mänskliga gemenskap där han eller hon 

handlar - och den utövas på ett intuitivt sätt” (Svenaeus, 2009, s. 13). Det där om att den praktiska 

kunskapen är personligt erövrad och att den utövas på ett intuitivt sätt fångar mitt intresse för hur 

jag menar att den praktiska kunskapen kan relatera till utomhuspedagogik.  

Min egen praktiska kunskap om utomhuspedagogik kommer från att jag har reflekterat om och upp-

levt utomhuspedagogik praktiskt som pedagog i förskolan. Med tiden så har jag nog utvecklat en 

ganska intuitiv känsla för vad jag menar att utomhuspedagogik i förskolan handlar om. Jag menar 

att utomhuspedagogik i förskolan ofta handlar om att lärandet utomhus bidrar med fler möjligheter 

än lärande inomhus ofta ger möjlighet till. Genom direkta erfarenheter blir kunskaperna inlärda ut-

omhus mer varaktiga, bland annat för att flera sinnen är närvarande. På så vis är utomhuspedagogi-

ken ett holistiskt lärande, menar jag. Genom att jag har vistats utomhus återkommande som peda-
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gog så vill jag belysa att utomhusmiljöer ofta bjuder in sinnena till att låta uppmärksamheten ske 

spontant. Innemiljön tenderar att styra sinnena så att uppmärksamheten blir mera riktad.  

Alsterdal nämner betydelsen av praktisk kunskap (Alsterdal, 2014, s. 50) och praktiska klokheten, 

den som i Aristoteles bildningstradition ofta kallas för fronesis (Alsterdal, 2014, s. 53). Alsterdal 

menar att fronesis handlar om konsten och svårigheten att väga in många olika aspekter samtidigt, 

och att utifrån det handla med gott omdöme i stunden (Alsterdal, 2014, s. 53).  

Alsterdal resonerar även om praktisk kunskap och yrkeskunnande i vård och omsorg (Alsterdal, 

1999, s. 13-14). Paralleller kan här dras till förskolans värld menar jag, då båda professionerna ingår 

i de mellanmänskliga yrkena. Här behövs mycket empati och praktisk kunskap, menar jag. Alsterdal 

använder sig av begreppen påståendekunskap, förtrogenhetskunskap och färdighetskunskap. Alster-

dal menar att påståendekunskapen kan liknas med ett regelverk, ett system av regler och rutiner. 

Förtrogenhetskunskap är sådant kunnande som inte kan uttryckas exakt eller formuleras med regler 

eftersom den handlar om att hantera det som är unikt och avvikande i en viss situation. En sorts 

handlingens kunskap, vars innehåll är skiftande och ofta svårfångat. Förtrogenhetskunskapen inne-

håll varierar beroende på vilka krav som den aktuella situationen kräver, den är alltså sitiationsbun-

den (Alsterdal, 1999, s. 14). Färdighetskunskaper, menar Alsterdal, kan beskrivas som ett behärs-

kande av praktiska färdigheter. ”Meningen med förtrogenhetskunskap och färdighetskunskap är att 

handla och de lärs i handling”, poängterar Alsterdal (Alsterdal, 1999, s. 13).  

Hur kan jag med min praktiska kunskap och praktiska klokhet arbeta mera utomhuspedagogiskt 

som förskollärare? Jag tänker att praktiskt kunskap inom utomhuspedagogik i förskolan i mångt och 

mycket handlar om att ha roligt tillsammans med sin barngrupp och att ha en känsla för vad som 

passar pedagogiskt att göra i vilken situation, samt att använda en väl avvägd växelverkan mellan 

inomhus och utomhus. Samt att ha en bra mix av lärande och lekfullt utforskande i sitt arbete som 

pedagog. Jag vill knyta tankar om praktisk kunskap till den femte delen av min berättelse, den delen 

där jag leker med barngruppen utomhus på gården. Ibland så handlar praktisk kunskap inom utom-

huspedagogik, enligt mig, om att kunna samt att erbjuda ett antal lekar som passar i situationen. 

Man kan kalla det för en fingertoppskänsla eller en magkänsla. Med tid och erfarenhet som pedagog 

kan man mer och mer känna in vad som passar för just den här barngruppen, och i just den här 

stunden. Utomhuspedagogik kan handla om att praktiskt bruka de alternativ som man har att tillgå 

på ett klokt och väl avvägt sätt. Som kan vara kreativt och fantasifullt. Syftet är ofta att utforska och 
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upptäcka tillsammans med barngruppen. Gör man det så menar jag att man använder sig av sin 

praktiska utomhuspedagogiska kunskap och klokhet, sin fronesis.  

Slutord  
’Don’t cry,’ said Twig. ’This isn’t the end of the tale.’  

Spelda looked up and sniffed. ’You’re right,’ she said, and smiled bravely. ’It’s more of a be-

ginning, isn’t it? Yes, that’s what it is, Twig. A new start.’ 

- Paul Stewart & Chris Riddell, Beyond the Deepwoods, The Edge Chronicles Book One 

(1998, 1999, p. 35-36) 

Men så plötsligt kom de tillbaka. Alla utom Oswald.  

De hade spänt fast sina smutsiga kuddar runt magen och gick fram till Tim.  

Och bara kramades.  

De bara kramade honom ända tills taggtråden föll av.  

Och då försvann det där onda i både hjärtat och huvudet.  

För det gör det när man ställer allt tillrätta igen.  

- Stefan Ljungqvist & Johan Egerkrans, TaggtrådsTim (Ljungqvist & Egerkrans, 2005, s. 

38-42) 

Vad har jag lärt mig under skrivandets gång med min essä? Vad tar jag med mig? På vilka sätt är jag 

nu mer rustad att jobba utomhuspedagogiskt än innan essäskrivandet, nu när en spännande tid för 

mig som förskollärare strax står inför dörren?  

En reflektion är att jag är på god väg. Jag hade förvisso redan tidigare ett stort intresse av utom-

huspedagogisk i förskola. Att få upptäcka glädjen i att vara utomhus tillsamman med mina barn-

grupper, nuvarande och kommande, i olika väder och kontinuerligt genom åren. Att vara en god ut-

omhuspedagog, eller en god pedagog över huvudtaget, handlar mycket om att vara ödmjuk och ny-

fiken, att hela tiden inse att man kan lära sig mera. Framförallt så kanske det handlar om att vara 

nyfiken och intresserad av det som ens barngrupp visar intresse för. Detta är vad man som god pe-

dagog bör utveckla inom förskolans utbildning.  
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I min frågeställning så frågar jag mig vilka fördelar och nackdelar som det finns med utomhuspeda-

gogik i förskolan. Jag har i denna essä belyst utomhuspedagogikens pedagogiska fördelar ur olika 

perspektiv, som hälsa, lärande och hållbar utveckling. Jag har även reflekterat kring utomhuspeda-

gogikens nackdelar, som exempelvis att alla inte föredrar utomhuspedagogik, barn som vuxna.  

Jag har visat på olika sätt som utomhusmiljön och närmiljön, särskilt den tätortsnära och urbana 

miljön som många av oss idag lever i, kan användas som lärmiljö för barnen i förskolan.  

Jag har reflekterat kring betydelsen som utomhuspedagogik i förskolan har för hälsa, välbefinnande 

och hållbar utveckling. Jag menar att arbetet med utomhuspedagogik i förskolan är av stor betydelse 

för att utrusta barnen med viktig kunskap om hållbar utveckling och att väcka glädjen i dem i att 

vara utomhus i naturen och i staden.  

Jag har i essän reflekterat om normer som jag ofta upplever finns inom förskolan. Jag tycker mig se 

en inomhusnorm som ofta är mer prioriterad än en utomhusnorm i förskolan. Det är min ambition 

med denna essä att dels upphöja utomhusnormens status inom förskolan och dels att nyansera ut-

omhuspedagogiken genom att poängtera att utomhuspedagogik bäst används genom pedagogers 

praktiska kunskap och praktiska klokhet i en väl avvägd växelverkan mellan utomhus- och inom-

huspedagogik.  

Jag tar med mig från skrivprocessen med min essä Naturen och staden att jag har blivit mer medve-

ten om vikten att ha en utomhuspedagogisk praktisk kunskap och praktisk klokhet med mig in i min 

roll som kompetent utomhuspedagog på förskolan. Det är min ambition att detta arbete ska inspirera 

andra att jobba mer utomhuspedagogiskt. På så vis kan min essä verka för att bidra till en mer håll-

bar samhällsutveckling, genom att andra pedagoger läser den och kanske inspireras av vad jag skri-

ver.  

Jag vill åter nämna något som jag tycker är mycket viktigt att man förstår att utomhuspedagogik 

handlar om. Utomhuspedagogik handlar lika mycket om att inse när det inte är läge att gå ut, samt 

hur man bäst använder utomhusmiljöer och inomhusmiljöer i en pedagogiskt genomtänkt växelver-

kan.  
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Ett syfte med processkrivandet av min essä har varit att på olika sätt undersöka, uppvärdera och 

skriva fram vad jag menar är viktiga perspektiv av utomhuspedagogik i förskolans vardag. Det har 

varit min ambition att visa på en mängd infallsvinklar av vad jag anser att utomhuspedagogik hand-

lar om. Utomhuspedagogik har möjlighet till att bjuda in barn och pedagoger på otaliga oväntade 

och minnesvärda äventyr. I lärmiljöer som finns utomhus, ofta rakt utanför förskolans dörr. Det har 

varit min ambition att skriva en essä som ska kunna inspirera andra pedagoger till mera utomhuspe-

dagogiskt lärande för sina barngrupper.  

Det har varit ganska så skönt att få tillfälle att sortera mina ibland ganska så osorterade tankar om 

utomhuspedagogiken i förskolan. Jag vet ju ungefär varför jag gillar utomhuspedagogik, men hur 

förmedlar jag det på bästa sätt till en annan människa? Genom att essän är ganska perspektivrik så 

tänker jag att man inte behöver läsa den från pärm till pärm. Man kan dyka ner i den nästan var som 

helst och förhoppningsvis så nämner jag något på den och den sidan som kan vara till nytta för att 

jobba mera utomhuspedagogiskt i sin egen verksamhet på sin förskola.  

Jag menar att naturen och staden, tillsammans och i växelverkan med varandra, gott och väl kan 

utgöra bra startpunkter för utomhuspedagogisk verksamhet i förskolan. Vi ses där ute.  
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