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The purpose of the research is to find out how the teacher of the pre-school looks at the value 

of the nature Pre-school. To get an understanding of what the nature pre-school enviorment can bring, 

we are talking about learning, knowledge, and experience combined with the everyday lessons learned 

from the natural world. The research is a stepping stone on the pre-school teacher’s thoughts and 

reflections of what a nature pre-school is. This is grounded in a view of how having options for 

alternative schools lead to wider research, and all conclusions where formed after multiple interviews 

and analysis.

The results showed that the teachers involved are very positive to the nature pre-school enviorment

and learning process. They see many opportunities for the children’s growth from this learning 

experience. Nature is the classroom for teaching and learning and creates opportunities for the children 

to use all the senses, and find out how things work and connect with each other. In the interaction 

between the children and the teacher they are able to take advantage in developing gross and fine motor 

skills, with the understanding and the connection between the animal and growth in the nature. All this 

information they take in from this experience is a valuble tool to be used all through out there life’s.
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1 Inledning
Jag har valt att i mitt examensarbete undersöka hur pedagoger på tre olika förskolor i Stockholms 

kommun ser på utomhuspedagogik och även skapa en förståelse för hur utemiljön används i den 

pedagogiska verksamheten.  Jag vill även få en uppfattning om hur pedagoger kopplar 

utomhuspedagogik till lärande, kunskap och upplevelser för barnen på förskolan.

Utemiljön bidrar till att barn kan röra sig fritt och hitta sin prägel på lärande. Den utvidgade utemiljön 

ger barnen praktiska och teoretiska kunskaper som ger möjlighet till lärande, kunskap och upplevelser. 

Utomhuspedagogik är ett sätt att lära utomhus och det är bara barnets och pedagogernas fantasi som 

sätter gränser för hur lärandet kan tillämpas utomhus.(Dahlgren, Szczepanski 2004:9-25)

Att jag valt att skriva om utomhuspedagogik är för att jag under mina år som barnskötare och blivande 

förskolelärare fått en positiv syn på hur utvecklande utomhusmiljön är för förskolebarn. Idag upplever 

jag att det mesta lärandet för barn i förskolan sker inomhus. Uppsatsen är tänkt som inspirationskälla, att 

få så många som möjligt att använda sig av utomhusmiljön och se den som en lärandemiljö där 

möjligheterna inte är begränsade.  

1.2 Bakgrund

Upplevelsen är kärnan i ett utomhuspedagogiskt förhållningssätt. Man menar att det är grunden för ett 

livslångt lärande. Att ta tillvara på upplevelserna och ta med dem utanför de fyra väggarna kan 

situationen leda till att de blir obekanta och oförutsedda. Dessa situationer skapar nyfikenhet hos både 

pedagoger och barn.(Ericsson:139-140)

Statens folkhälsoinstitut har i flera studier påvisat att betydelsen av utomhusvistelsen för barn i 

förskolan ska ha en positiv inverkan i form av utveckling av motorik, sinnen och lek. De menar att den 

tid man är ute i en utemiljö har en betydande roll både för både barn och pedagoger. (Statens 

folkhälsoinstitut 2010-10-25) Denna undersökning ska belysa de viktiga delarna i hur pedagogerna ser 

på utomhuspedagogik både på förskolor med inriktning mot ”ur och skur”1 men även förskolor med en 

                                                            

1
Pedagogiken bygger på en upptäckarglädje och en nyfikenhet som lär barnen att se sambanden i naturen. Men också att 

använda alla sina sinnen. I Ur och Skur handlar om ett upplevelsebaserat lärande och friluftsliv för att uppnå läroplanernas 
mål.  (www.friluftsfrämjande,se 2010-11-09 kl:15:13)
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vanlig förskolepedagogik. Frågan är om pedagogerna ser utomhusvistelsen som en utveckling och något 

de arbetar efter genom mål och riktlinje för just deras förskola? Eller bara som en utevistelse där de 

ställer sig på gården för att få lite frisk luft? Lpfö 982 skriver i avsnittet vad varje förskola ska sträva 

efter att varje individ ska uppnå ”verksamheten skall ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och 

kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra 

aktiviteter både i planerande miljöer och i naturmiljöer”[…] Vidare beskriver läroplanen att varje individ ska 

”utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten att värna om sin 

hälsa och välbefinnande” (Lpfö98)

Kopplat till vad Lpfö 98 ovan beskriver har en forskning gjorts vid Sveriges lantbruksuniversitet och vid 

Linköpings universitet visar att utemiljön har en stor betydelse för barn i förskolans välmående och 

hälsa. De menar även att inlärning och den fysiska aktiviteten stimuleras. De påpekar även att förskolor 

som arbetar med utomhuspedagogik har förre sjuka barn och när de är sjuka är det under kortare tid än 

andra barn. (Arbetarbladet 2010-10-11) 

Författaren Grahn (1997) beskriver i sin studie att en naturlig utemiljö bidrar med viktiga delar för barn i 

förskolan. Dels bidrar det med en bättre koncentrationsförmåga, en mer utvecklad motorik samt friskare 

barn. Detta jämförs med de barn som vistas inomhus större delen av den planerade verksamheten. 

(Grahn 1997: Ute på dagis) 

                                                            

2 Läroplanen för förskolan 1998
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2. Syfte & Frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka pedagogernas syn på utomhuspedagogik och få en förståelse 

för hur pedagogerna ser på det utomhuspedagogiska rummet och hur det kan bidra till lärande, kunskap 

och upplevelse för barn i utveckling. 

Nedanstående frågeställningar besvaras genom teoriavsnittet och mitt resultat. Frågeställningarna är:

 Vilken syn har de fem pedagogerna inom förskolan på begreppet ”utomhuspedagogik”?

 Hur använder sig dessa pedagogerna av utomhuspedagogik och hur anser de att den bidrar till 

barns upplevelser, kunskap och lärande?

 Vilka skillnader ser förskolepedagogerna på begreppen utomhusvistelse och utomhuspedagogik?
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3.Teori

3.1 Utomhuspedagogiska perspektivet 

Det utomhusdidaktiska perspektivet beskrivs som ett sätt att se hur människors förhållningssätt till 

naturen har förändrats med den utvecklande samhällsutvecklingen. Det utomhusdidaktiska 

förhållningssättet ger ett utrymme till att använda sig av det praktiska arbetet, undersökningar och att 

använda sig av ett experimenterande tillväga gångsätt i att besvara problemlösningarna.(Wohlin

2004:52-53) 

Ur den didaktiska synvinkeln är utomhuspedagogiken spännande på många olika sätt. Dels kan 

människan utgå från platsen den befinner sig på, men även från helheten vilket gör att den kan låta alla 

sinnen vara med. Detta gör att barn och pedagoger kan undersöka verkligheten ur ett personligt 

perspektiv. (Hedberg 2004:70) 

3.2 Lärande
Utomhuspedagogiken ses som ett lärande där utemiljön inte bara är ett rum för lärandet utan bidrar till 

lärandets innehållsliga struktur, där naturen, färger, former och sinnliga erfarenheter är viktiga delar som 

bidrar till ett lärande. (Dahlgren & Szczepanski 1997:10) Följden är att de kroppsliga och sinnliga 

erfarenheterna har en stor del i utomhuspedagogikens innebörd för barn i förskolan. Författarna 

beskriver benämningen av utomhuspedagogikens identitet som en plats för lärande men även som ett 

föremål för lärandet.  Pedagogikens karaktär syftar även på kunskapernas omfång, användbarhet och 

varaktighet. Detta gör att pedagogiken skapar sig ett eget tänkt underlag för lärande. Att vara ute i 

naturen, vid en sjö, på ett bibliotek och så vidare gör att underlaget för barns frågeställningar blir 

besvarade på fler sätt än att enbart leta upp svaret i en bok. Praktik och teori blir en sammanlänkad 

helhet. (Dahlgren & Szczepanski 1997: 19-20)

För att pröva idéer kring det gränslösa pedagogiska rummet behövs tillgång till att tillämpa dessa idéer. 

Pedagogerna måste ta sig tid till att ha ett fungerande samarbete i arbetslaget och diskutera hur lärandet i 

situationer blir en deltagande handling i levande miljöer, där processer blir till i rätt sammanhang för 

barn i förskolan. Detta är något som gäller både i förskola och i skola.  Det finns en skillnad i att veta 

något och att förstår det.  (Dahlgren & Szczepanski 2004:21)
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3.3 Kunskap
Svenska forskaren Per Hedberg (2004) har tagit fram en modell som beskriver individens utveckling 

från barn till miljömedveten samhällsborgare. Modellen beskriver hur individen utvecklar sina 

kunskaper och värderingar inom området natur och miljö. Pyramiden består av fem olika steg:

Tanken med pyramiden är att barnen ska klättra som i en trappa nerifrån och upp. Genom stegen ska 

barnen få kunskaper genom att klättra uppåt ett steg och då ha nya kunskaper att klara av nästa steg. 

Hedberg menar att man inte kan upptäcka naturen om man inte vistas i den och samma tanke har han 

med pyramidmodellen. (Hedberg 2004:68)

De olika stegen kan ses som en process från det att barnen börjar på förskolan till det att de börjar 

skolan. Det första steget ”vara i och njuta av naturen” är basen i pyramiden och har en viktig roll att 

utveckla en sund naturkänsla. Genom att lära barnen de grundläggande behoven som att hålla sig varma, 

torra och trygga ökar man förutsättningarna för barnen att ta till sig fakta och bearbeta kunskaperna för 

senare steg i pyramiden. Det andra steget ”se och upptäcka naturen” öppnar möjligheter för barnen att 

njuta av omvärlden genom att de grundläggande behoven är tillfredställda. Barnen behöver inte lägga 

sin kraft på att frysa, vara hungriga eller rädda för okända ljud utan kan koncentrera sig på att använda 
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och göra utrymme till alla sinnen.  Tredje steget ”förstå sammanhangen i naturen” handlar om ekologi3. 

Barnen får själva dra slutsatser kring de kunskaper de fått från de tidigare stegen. Detta kan ske genom 

experiment som hjälper barnen att hitta struktur och sammanhang i naturen. Fjärde steget ”förstå hur 

människan påverkar naturen” handlar om förståelsen för människans påverkan på naturen, både positivt 

och negativt. Barnen ska få insikt i hur förskolan kan påverka naturen genom att exempelvis källsortera 

och vilka regler som gäller i naturen.  Femte och sista steget i pyramiden ”ta ställning och påverka” 

knyter ihop de fyra tidigare stegen. Barnen har fått kunskaper och värderingar som de får användning av 

i påverkan på natur och miljö. (Hedberg 2004:67-70) 

När barnen kommer i kontakt med det okända stimuleras en nyfikenhet och de formulerar frågor som 

leder till nya kunskaper och erfarenheter. Detta sker då pedagogen lämnar den trygga miljön på 

exempelvis gården och ger sig ut i skog och natur. Läromiljön vidgas vilket innebär att situationen blir 

mer okontrollerad och barnens upplevelser styr vad de upptäcker. Som pedagog blir rollen att vara 

medupptäckare och utmana barnens föreställningar och frågor. (Ericksson 2004:143)

Att vistas utomhus i olika miljöer beroende på årstid bidrar till en bredare kunskap. Det handlar om 

konkreta faktakunskaper som ger en fördjupad förståelse. Kunskap handlar även om färdigheter som att 

barnen kan hantera ett fiskespö och använda luppen på rätt sätt när de ska studera en skalbagge. En 

annan kunskapsform handlar om förtrogenhet, det vill säga att den är omedelbar och att den står nära 

barnens sinnliga erfarenheter.  För att nå kunskap är det viktigt att lärandet är lustfyllt där barnen får 

använda sig av en nyfikenhet och ställa frågor. ( Hedberg 2004: 64-65) 

3.4 Upplevelse
Kärnan i ett utomhuspedagogiskt förhållningssätt är upplevelsen, den bidrar till grunden för ett livslångt 

lärande. Genom att erbjuda upplevelser utanför fyra väggar leder det till situationer som både är 

obekanta och oförutsedda. Dessa situationer skapar nyfikenhet hos både pedagog och 

barn.(Ericsson:139-140) 

Sammanfattande är utomhuspedagogik en lärandeprocess som flyttas till andra sammanhang genom 

olika delar som exempelvis kreativiteten. Det ses som en förmåga att uppfatta omvärlden genom sina 

sinnen och att det blir en grund i inlärningsprocessen när barn vistas i utemiljön. Barn och pedagoger får 
                                                            

3 Ekologi är vetenskapen kring samspel mellan levande organismer och den miljö de lever i. Det kan ses som ett samspel 
mellan levande och ickelevande faktorer. (www.wikipedia.se 2010-11-12 kl:11:43 )
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en ökad förståelse för utomhusmiljöns påverkan på hälsa, barns motoriska utveckling och en ökad 

koncentrationsförmåga genom det utomhuspedagogiska lärandet. ( Grahn, m.fl 2004:13)   

4 Tidigare forskning

4.1 Lärande & Kunskap i en utvecklande miljö
Lundegård (2004) beskriver skillnaden mellan lärandet inomhus och utomhus. Skillnaden beskrivs som 

att inomhus styrs pedagogen av en mer kontrollerande planering och barnen använder bara en del av 

sina sinnen i verksamheten inomhus. Tillskillnad från utomhusverksamheten är det barnens frågor och 

idéer som står i centrum och barnens sinnen stimuleras och det sker en reflektion med hela kroppen. En 

annan skillnad som författaren tar upp är att inomhus har pedagogen lättare kontroll över miljön och får 

en roll som en förmedlare. Utomhus blir miljön mer distraherande och pedagogen får en roll att 

tillsammans med barnen vara medupptäckare. (Lundegård 2004)

Granberg (2000) skriver om vikten att ha en utforskande utemiljö som bidrar till barnens behov av 

allsidig motorisk övning. Utemiljön ska uppmuntra till en utforskande lek och träning, samtidigt som

miljön ska vara ostörd samt säker och ge möjlighet till olika aktiviteter och gruppsammansättningar.  

(Grahnberg 2000:44-54)

Pramling & Asplund (2003) menar att barns lärande är avgränsande fenomen och företeelser inom olika 

kunskapsfällt. Barns lärande menar författarna bygger på barns förståelse för sitt egnet lärande men även 

de sätt som dem lär sig på och som ingår i varje kunskapsfällt. Ett av kunskapsfälten behandlar 

naturvetenskap och har lagt fokus på ekologi och kretslopps tänkande.  I kommunikationen med barn får 

de en bild av omvärlden som de sedan riktar sin uppmärksamhet till att erövra.  Det är viktigt i arbetet i 

naturen och avgörande för barns lärande att tillåta och ge barnen en tillit till att uttrycka sina tankar och 

uppmuntra deras sätt att uttrycka de.  ( Pramling & Asplund 2003:188-193)

Norén-Björn (1993) jämför fantasilekens utformning med den organiserade leken. Hon menar att den 

organiserade leken ofta sker i mindre grupper och att det kan medföra en ensamhet. Detta innebär att 

miljön måste understödja den organiserade leken på så sätt att det måste finnas utrymme till att gömma 

sig, gå iväg och se leken från en annan vinkel och då bara observera leken. (Norén-Björn 1993:34)
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Barn lär genom att känna, klättra och springa runt fram och tillbaka. De yngre barnens inlärning bygger 

på olika helhet- och sinnesupplevelser. Att barn härmar både vuxna och barn är en process i inlärningen, 

de använder sig av låtsas och fantasitänkandet och på så sätt lär de sig nya saker. Pedagogerna har en 

stor roll att vara förebilder och lära barnen att man ska bara rädd om allt levande och vad naturen bidrar 

med till vår värld. (Norén-Björn 1993:74-75)

Björklid (2005) framhåller faktorer som tydlighet och variation i den fysiska miljön. Barnen möjliggör

ett sinnrik, kroppsligt och handlingsmässigt utforskande. Barn upplever, utforskar och upptäcker den 

omgivande miljön med alla sina sinnen. De kroppsliga upplevelserna av miljön ges i uttryck till exempel

i att hoppas, klättra, krypa, springa runt och gömma sig. I detta sammanhang är utformningen av den 

omgivande miljön viktig. En otydlig fysisk miljö kännetecknas av likformighet, enkelhet och 

anonymitet. Patrik Grahn (2005) är en svensk forskare som i sin bok Lärande och fysisk miljö beskriver

att barn som är ute mycket är friskare än andra barn som är mycket inomhus. Han menar att barnen har 

starkare fysik och en mer utvecklande motorik om de vistas mycket ute i mark och natur. Genom att ha 

tillgång till en omväxlande utemiljö uppstår färre konflikter mellan barnen och de leker mer fantasifullt 

och mer varierade lekar. Allt detta som skrivits ovanstående menar Grahn beror på att människan är 

skapt för att vistas i naturen och att utevistelsen stärker immunförsvaret och sinnena aktiveras. (Ur 

Björklid 2005:31-40) Johansson menar att fördelen med naturen är att man använder sig av alla sinnen i 

en direktupplevelse vilket anses vara grunden för all naturförståelse. (Johansson 2004:9)

Utomhusmiljön kan beskrivas som en levande lärobok som innefattar alla ämnen. Små barns utveckling 

sker under många olika områden som ger förutsättningar till lek och kunskap. Barnen tillägnar sig 

praktiska och teoretiska kunskaper, utvecklar fysiska och estetiska erfarenheter som leder till att barnen 

får upplevelser som lockar och engagerar till vidare upptäckter. Småbarns lärande är väldigt konkret 

utformat och de lär sig i helheter. Alla erfarenheter leder till kunskap som blir grunden för senare studier 

inom fysik, kemi, matematik och miljövård. För att nå denna kunskap måste man se barnets 

upptäckarglädje och utemiljöns utforskningsmöjligheter. (Granberg 2000:28-29)

4.2 Upplevelser
Barn är experter på att ta reda på hur saker och ting fungerar, de undersöker och studerar olika 

händelseförlopp. Författaren menar att varje ny erfarenhet väcker en nyfikenhet att barnet själv vill 

pröva sin förmåga och nå nya gränser. Detta leder till att barnen får nya erfarenheter som väcker 
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nyfikenhet och så fortsätter processen om och om igen. Barn jämför hela tiden sina tidigare erfarenheter 

med nya och de ser likheter och skillnader och upptäcker nya saker som leder till vidare utforskande. 

Granberg pekar på betydelsen att utveckling och lärande går varandra hand i hand, de är varandras 

förutsättningar. (Granberg 2000:10-30 ) Norén- Björn (1993) menar att pedagoger inte ska betrakta 

utevistelsen som ett avbrott i det pedagogiska, utan att utevistelsen bidrar till barns positiva utveckling. 

Utomhusvistelsen och utomhuspedagogiken ska gå hand i hand och stödja varandra i den pedagogiska 

verksamheten. Genom planering och samarbete kring upplägget av den pedagogiska verksamheten av 

uterummet blir verksamheten lustfylld både för barn och pedagoger (Norén- Björn 1993: 67-97) 

Författaren Lundegård (2004) beskriver att när man använder sin kropp fysiskt behöver det inte vara på 

bestämda platser med en norm eller ett regelsystem för hur och vart man ska använda sin fysiska 

förmåga. Barn behöver inte vara i en gymnastiksal för att aktivera sig fysiskt utan genom 

utomhuspedagogik kan barnen hoppa, klättra och röra sig fritt för att använda och få kroppen i rörelse 

och det sker lika bra i en miljö bland frisk luft och massor av natur.(Lundegård 2004:) Granberg (2000) 

menar som ett komplement till vad Lundegård ovan tagit upp att små barn har större möjligheter till de 

fysiska övningarna utomhus, där finns det ett större utrymme för barnen att ta ut svängarna och använda 

sig av lekredskap anpassat till aktivitet. Genom att låta barn röra sig på markens ojämnheter tränar de 

upp sin förmåga att styra sina kroppsrörelser och det positiva med naturen och omgivningen runt 

omkring är att det breder ut sig på stora ytor tillskillnad från inomhus vilket bidrar till att varje individ 

får chans att öva sina färdigheter i sin takt, utan att bli störd eller knuffad. Granberg (2000) menar att 

varje individ får möjlighet att på egen hand undersöka och utforska naturens alla delar så som insekter, 

naturmaterial och växter. (Granberg 2000:14-19)

Granberg (2000) anser att upplevelser av att vara ute och hitta material kan vara användbart på många 

olika sätt. Att små barn samlar på saker är inget nytt, men att de små eller stora sakerna som för oss 

vuxna betraktas som skräp eller onödigt kan för barnet vara en skatt laddad med magiska krafter. Barns 

upplevelser måste respekteras och de måste få känslan av att vi vuxna uppskattar deras fynd och 

bemötta dem med hänsynsfullhet. Skatterna kan vara ett ekollon, en död insekt, snäckor, stora färgglada 

löv med mera. Det finns inga gränser för vad som betraktas som en skatt. Att barnet intresserar sig för 

något kan ge fördel då vägen tillbaka till förskolan blir lång. Men med en skatt i handen orkar barnet gå 

hela vägen hem. Genom att följa barnets fantastiska berättelse om den upptäckta skatten blir upplevelsen 

om något nytt en ny dimension som stimulerar både barn och pedagog. Granberg menar att barn bör 
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kunna spara sina skatter och få möjligheten att använda de som ett komplement till det kreativa. Man 

ska inte vara rädd att utmana barnens föreställningar kring hur man kan limma, måla eller bygga ihop 

något med hjälp av skatterna. (Granberg 2000:25-26) Kopplat till vad Granberg ovan beskriver menar 

Norén- Björn (1993 ) att utomhusmaterial kan man samla in till lek inomhus. Det är ett mycket effektivt 

sätt att få ett bra lekmaterial, genom att samla in kottar, pinnar och stenar och så vidare. Norén-Björn 

menar att man inte alltid behöver köpa leksaker för att barn ska tycka det är roligt att leka. (Norén-Björn 

1993:71)

5.Metod
Syftet med denna del i arbetet är att ge en förståelse för hur denna undersökning är genomförd. Mina 

överväganden och strategiska val kommer ligga som grund för analysen. Under denna del presenteras
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den metod som valts att användas i resultatdelen i forskningen. Jag kommer presentera mitt 

tillvägagångssätt, hur urvalet av förskolor gjordes och en beskrivning av hur bearbetningen av min 

datainsamling gjordes. 

5.1 Val av Metod
Den metod som användes är kvalitativa intervjuer. Syftet med en kvalitativ forskningsintervju är att 

förstå ämnen ur den intervjuades eget perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2009:39). Utifrån valet av ämne 

ansåg jag att kvalitativa intervjuer skulle ge mig en bredare och tydligare i förståelsen i hur pedagoger 

ser på begreppet utomhuspedagogik.

Larsen(2009) beskriver skillnaden mellan den kvalitativa och den kvantitativa intervjun och hon menar 

att kvalitativa intervjuer är mer djupgående än de kvantitativa intervjuerna vilket ger möjlighet för 

intervjupersonerna att diskutera mer kring frågorna som ställs. (Larsen 2009:83-89). Fördelarna med de 

kvalitativa intervjuerna i denna undersökning är delsatt i motet med informanterna kunna ge ett tryggt 

och avslappnat intryck och på så sätt få informanten att slappna av och dels möjligheten att ställa 

följdfrågor och återkomma till tidigare diskussioner vilket gör det lättare att förstå informanten. 

5.2 Urval
Denna studie är baserad på kvalitativa intervjuer med pedagoger på olika förskolor i 

Stockholmsområdet.  Förskolorna i denna studie ligger runt om i Stockholmsområdet. Förskolorna 

valdes slumpmässigts ut med hjälp av Stockholmsstads sökmotor på internet. Förskola ett (F1) är en 

privat ”Ur & skur” inriktad förskola och de två andra förskolorna drivs kommunalt. Det som skiljer de åt 

är att förskola två (F2) har inriktning ”Ur & skur” och förskola tre (F3) bedriver ingen särskild 

inriktning. 

I studien deltog fyra pedagoger (P1, P2, P3, P4) på tre förskolor (F1, F2, F3). För att få en bredare 

översikt på hur pedagoger ser på begreppet utomhuspedagogik och hur de arbetar med det valdes 

förskolor med olika inriktningar det vill säga två förskolor med inriktning ”ur & skur” och den tredje 

förskolan är en så kallade ”vanlig” förskolor utan inriktning. Intervjupersonerna vart slumpmässigt 

tillfrågade och i första hand prioriterades förskollärare. Pedagogerna och förskolorna kommer vara helt 

anonyma i studien och jag har valt att använda förkortningar som tidigare nämnts i detta stycke. 
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5.3 Genomförande av intervjuer:
Jag började med att ringa till varje förskola och presenterade mig som lärarstudent på 

Södertörnshögskola och vad mitt ärende gällde. Jag tog reda på om någon av pedagogerna på förskolan 

var intresserade av att delta i min undersökning genom en intervju. Många av pedagogerna var väldigt 

positivt inställda till deltagandet vilket gjorde att jag fick en positive inställning till förskolan och 

pedagogerna.

Frågorna som användes vid intervjun är strukturerade efter Larsens (2009) intervjuguide som beskriver 

en modell där man använder ett intervjuformulär. Personerna som blir intervjuade får samma 

färdigformulerade frågor som ställs i samma ordning till alla intervjupersoner. Denna modell har till 

syfte att underlätta jämförelsen mellan svaren då alla vederbörande svarar på samma frågor. (Larsen 

2009:84).

Jag valde att inleda varje intervju med tre inledande frågor kring utbildning och erfarenheter, dels för att 

få en bakgrund kring utbildning och erfarenheter men även dels för att få intervjupersonerna att slappna 

av och svara på frågor kring ett välbekant område. Larsen (2009) beskriver hur man lättare kan ge 

intervjun en mjukstart genom att använda sig av bakgrundsfrågor, som till exempel frågor om 

utbildning, ålder och tidigare erfarenheter. (Larsen 2009:86) Därför inleddes varje intervju med ett få 

antal bakgrundsfrågor (se bilaga 10.2).

5.4 Bearbetning av data
Intervjuerna gjordes med en pedagog från varje förskola vid tre olika tillfällen. Undantag gjordes på en 

av förskolorna där två av pedagogerna intervjuades vid två olika tillfällen, då andra förskolor valde att 

inte delta i min studie. Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon dels för att jag lättare skulle

kunna fokusera på intervjupersonen och dels för att ha som minnesmaterial till min senare analys. 

Analysen av de inspelade intervjuerna gjordes med hjälp av en transkription det vill säga intervjuerna 

skrevs noggrant ner för att få en helhet av vad varje intervjuperson svarat på respektive fråga. Jag vill 

poängtera att jag inte ser utskriften av intervjuerna som enbart ett utskrivet material utan som ett levande 

samtal där jag i bearbetningen gjort ändringar i språket men inte i innebörden av i pedagogernas svar. 
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5.5 Forsknings etiska principer
Jag har i min undersökning förhållit mig till de forsknings etiska principer som dels Kvale & Brinkmann 

tar upp i sin bok. (Kvale & Brinkmann 2009) Samtliga personer som medverkat i studien fick innan 

intervjun läsa ett samtyckesbrev som beskriver syftet med min undersökning, att deltagandet är frivilligt 

och vilken roll de har i undersökningen. (Se bilaga 10.1)

Kvale & Brinkmann (2009) beskriver bland annat att man skall informera dem som blir om syftet och 

att deltagandet är frivilligt samt att de kan välja att dra sig ur när helst de vill. Det är en viktig del i 

processen för arbetet. (Kvale & Brinkmann 2009). Jag försäkrade intervjupersonerna att inte lägga ut 

sådan information i undersökningen som kan identifiera förskolan eller pedagogerna. Intervjupersonerna

blev även informerade om att intervjuerna enbart avlyssnas av mig och att de bevaras oåtkomligt för 

obehöriga.  Kvale & Brinkmann (2009) nämner också det viktiga kring att deltagarna inte ska kunna bli 

identifierade om man tillsammans kommit överrens om konfidentialitet. Deltagarna bör få godkänna den 

typ av material som ska användas i arbetet på grund av att viss information kan avslöja vem personen 

som deltagit i undersökningen är. (Kvale & Brinkmann, 2009:88).
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6 Resultat och analys
Syftet med denna del är att använda det empiriska materialet som jag samlat in från intervjuerna och i en 

analys och diskussion koppla det med den insamlade teoridelen. Inledande kommer pedagogernas syn 

på utomhuspedagogik belysas, följt av användningen av utomhuspedagogiken på förskolan. 

Avslutningsvis behandlas pedagogernas syn på lärande, kunskap och upplevelser genom ett 

utomhuspedagogiskt synsätt

För att få en bakgrund till den senare resultatredovisningen har jag valt att kort beskriva de förskolornas 

miljö och pedagogernas grundutbildning. Jag har valt att ge förskolorna namn F 1-3 och pedagogerna P 

1-4.

6.1 Beskrivning av förskolor
Förskola 1 (F1)

Förskolan drivs privat och har två avdelningar med syskonavdelningar i åldrarna 1-5. Förskolorna ligger 

i ett grönt och härligt område med mycket natur att förhålla sig till. Båda gårdarna är berikade med natur 

som grönområden och berg som barnen kan klättra och bygga kojor vid.  Förskolan arbetar efter ”ur och 

skur” pedagogiken med mål att se till barns behov genom naturen. Pedagog 1 (P1) har arbetat som 

pedagog i 23 år och är utbildad förskollärare och har gått knytte, knopp utbildningen och ur och skurs 

grundkurs.4

                                                            

4 Mulle, knytte, knopp. skrinna och laxe utbildningarna anordnas av friluftsfrämjandet för pedagoger och även 
privatpersoner. Friluftsfrämjandet har Sveriges bredaste utbud av utomhusliv.  Kurserna ger pedagogerna kunskap om 
naturen och dess resurser som kan vara användbart i upptäckandet med barn. ( www.Friluftsframjandet.se 2010-11-09 
kl:15:15)
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Förskola 2 (F2) 

Förskolan är en kommunal ”ur & skur” driven förskola och har fyra avdelningar som är 

åldersintegrerade och ligger intill en stor skog som pedagoger och barn använder sig av dagligen. 

Förskolans innergård bjuder in till utomhuslek med olika stationer för målning, vattenlek och även en fri 

lek. Pedagog 2 (P2) har arbetat som förskolelärare i 17 år och har läst barn och ungdomspedagogik på 

20 poäng och under åren kompletterat med Ur och skurs grundutbildning, knytte och mulle utbildning 

och lax utbildning. Pedagog 4 (P4) har arbetat som förskolelärare sedan år 1990. Har läst extra poäng 

barn i behov av särskilt stöd och har gått grundkurserna mulle, knytte, knopp och laxekursen som ett 

komplement till förskolans inriktning. 

Förskola 3 (F3)

Förskolan drivs kommunalt och ligger i ett bostadshus med naturen utanför dörren. Förskolan har fyra 

avdelningar var av att två är 1-2års avdelningar och de andra två är 3-5 års avdelningar. Utegården 

bjuder in till lek både i skog och runtomkring på gården . Pedagog 3 (P3) har arbetat som pedagog i 8 år 

och är i grund utbildad grundskolelärare årskurs 1-7 mot matematik och musik men arbetar nu som 

förskolelärare och har gjort det i snart sex år. Har ett brinnande intresse för arbete inom natur och hälsa 

som avspeglar sig i pedagogens sätt att arbeta.  

6.2 Synen på utomhuspedagogik
Pedagogerna på de olika förskolorna såg utomhuspedagogik som ett lärande, att använda sig av 

uterummet och genom det upptäcka och uppleva naturen.  Pedagogerna ansåg att utemiljön ses som en 

lärande miljö som inspirerar till nya kunskapsmoment. Några av pedagogerna menade att det som 

lämpar sig bäst ute gör vi ute och det som lämpar sig bäst inne gör vi inne.  Andra såg det som att det vi 

gör inne kan vi göra ute och det vi gör ute kan vi göra inne, fast under olika förutsättningar. För 

pedagogerna handlade det även om att plocka ut material till barnen som exempelvis klossar, målarfärg, 

hammare och spik för att låta barnen uppleva i andra miljöer. De menade att barnen får uppleva 

utemiljön på många olika sätt med olika typer av material.  

“Jag ser utomhuspedagogik som en extra tillgång, en pedagogisk miljö som ger en tilldimension till 

verksamheten. Jag menar att när barnen exempelvis ska måla så kanske det regnar och då blir det andra 

resultat för att färgen rinner ihop och så vidare”. (Pedagog 4)
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”För mig kan utomhuspedagogik vara att äta lunch ute. Att klara just den situationen med alla barn eller 

att gå ut i skogen och arbeta med det materialet som vi hittar där just i den situationen”. (Pedagog 3) 

Flera av pedagogerna pratade om vikten av att vara ute. De anser att vistas i en utemiljö bidrar till 

friskare barn och en lugnare barngrupp.  Pedagogerna menar att deras tidigare erfarenheter från 

”vanliga” förskolor visar att detta resonemang kring att barn som vistas mycket utomhus är friskare 

stämmer med de erfarenheter de under senare år fått. Detta kopplas mot Grahns (2005) teori om att 

utevistelsen förbättrar barns immunförsvar. Han menar även barn som vistas mycket ute i mark och 

natur har en starkare fysik och en mer utvecklad motorisk förmåga. Detta skriver Grahn beror på att vi 

människor är skapta för utevistelsen och det stärker vårt immunförsvar och våra sinnen aktiveras på ett 

helt annat sätt än när vi vistas i inomhusmiljön.

”De didaktiska kunskaperna utomhus gör i många fall att man får en friskare och lugnare barngrupp. 

Barnen agerar på ett annat sätt när man är utomhus än vad de för när man är inne. Det blir ett lugnare 

klimat och det förespråkar jag”. (Pedagog 3)

En av undersökningsfrågorna var vilken skillnad pedagogerna såg på begreppen utomhusvistelse och 

utomhuspedagogik.  Då urvalet av förskolor både riktar sig till privata och kommunala förskolor med 

olika inriktningar blev tolkningen blandad. Flera av pedagogerna ansåg att utomhusvistelse är det som 

sker i den kommunala verksamheten när man klär på barnen och går ut och ställer sig på gården och om 

barnen blir blöta eller fryser så går man in. 

”Utomhusvistelse är när pedagogen inte är aktiv, den är inte medupptäckare utan står mest och låter 

barnen leka och tittar bara på. Utevistelse har en del i när man går till parken och pedagogen står och 

puttar på en gunga Medans utomhuspedagogik är när pedagogen förbereder genom att planera och ta 

med sig material ut i skogen och man är medupptäckare.”. ( Pedagog 4)

”Utomhusvistelse är lite mer det som sker inne på gården”. (Pedagog 1)

Pedagogerna är eniga om att utomhuspedagogik är när uterummet blir en resurs till det egna lärandet. 

Som pedagog har man en roll att vara närvarande, aktiv, medupptäckare, medupplevande, medagerande 

hela tiden i den pedagogiska verksamheten.  Pedagogerna menar att de inte går ut med barnen bara för 

att vara ute och få frisk luft. Utan de försöker hitta kvalitén ute, genom att plocka ut material och låta 
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barnen tolka och använda det på valfritt sätt. Det finns inga begränsningar för vad som går och inte går 

att göra ute. Vilket stämmer överrens med vad författarna Pramling & Asplund (2003) anser och ställer 

sig positivt till kommunikationens roll i att få barn att se omvärlden och låta de erövra den genom det 

egna handlandet. Barnen måste få tillåtas att utrycka sina tankar och uppmuntra deras sätt att uttrycka 

de. Författarna menar att som pedagog har man en viktig roll att vara medupptäckare i alla tänkbara 

situationer så att barnen känner en tillit till att upptäcka.

”Vi går ut för att vi vill vara ute, vi vill hitta på alla de spännande sakerna som man kan göra ute”. 

(Pedagog 2)

En annan tolkning som gjordes av begreppens betydelse var att de går in i varandra. Pedagogen menar 

att utomhusvistelse är situationen utomhus och den behöver inte alltid vara planerad men man förhåller 

sig hela tiden pedagogiskt till barnen och till situationen. Medans utomhuspedagogik är när man arbetar 

efter ett genomtänkt tema eller aktivitet som ger en ytterligare dimension till lärandet. Pedagogen menar 

att dessa två begrepp och förklaringar går ihop och bidrar till att den dagliga verksamheten fungerar. 

Detta resonemang styrker författaren Norén-Björn (1993) som anser att utomhusvistelse och 

utomhuspedagogik ska komplettera och stödja varandra i den pedagogiska verksamheten. Utevistelsen 

ska inte ses som ett avbrott i verksamheten utan som en utveckling. Hon menar att genom planering och 

samarbete i den pedagogiska verksamheten pedagoger i mellan, blir uterummet och verksamheten 

lustfylld både för barnet och för pedagogen. 

”Källan i utomhuspedagogik är nog möjligheten att kunna leka med kottar och det kan jag göra varsomhelst. Men 

upplevelsen av kotten och sambandet mellan var kotten kommer ifrån får jag om jag är ute. Ute i skogen ser jag 

var den kommer ifrån exempelvis kottar på marken och kottar i träden. Det blir en helhet och en 

upplevelse”.(Pedagog 3)

7.2 Användningen av utomhuspedagogik

Undersökningen visade tydligt att pedagogerna på de olika förskolorna har ett brinnande intresse för 

utomhuspedagogiska frågor. De arbetar och förhåller sig till naturen som ett extra rum att uppleva och utnyttja 

tillsammans med barnen.  Pedagogerna pratade mycket om barnens egen påverkan i verksamheten. Man vill hitta 
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det naturliga genom att mötas på halva vägen och inte se begränsningar i att exempelvis plocka ut material och 

låta barnen se möjligheterna i att det man kan göra inne kan man även göra ute fast på ett annorlunda sätt. 

”Vi försöker vara ute så mycket som möjligt, vi tycker om att vara ute men vi har en viktig roll att det blir kvalité 

säkra stunder. Vi är ute för att vara ute inte bara för att ta frisk luft utan vi gör att det blir kvalitetsstunder så att 

barnen fyller sina ryggsäckar med erfarenheter och lärande”. (Pedagog 2) 

”Det är ju jätte härligt att bara kunna ha en liten skogstäppa på gården där man kan plocka kantareller, blåbär eller 

vitsippor. Att det är tillåtet och finns möjlighet det innefattar så mycket” (Pedagog 1)

Utbildning var något som en del av pedagogerna ansåg som en viktig del och en grundläggande förutsättning att 

själva förstå och kunna förmedla natur och miljö frågor till barnen.  Många av pedagogerna hade den 

grundläggande friluftsfrämjande utbildningen i form av Ur & Skurs grundutbildning, mulle, knutte och knopp och 

även lax och skrinna utbildningarna. Vilket en del av pedagogerna rekommenderar alla som arbetar inom natur 

och miljöförskolor att gå för de ansåg att man får en ökad förståelse för naturens delar och hur man på bästa sätt 

kan använda det.  

”När jag gick utbildningarna fick jag kunskap om naturen och en annan syn och bild av vad naturen innebär. Jag 

såg knoppar på träden och de små skotten i skogsgläntan som jag tidigare inte sätt. Vilket gör det lättare nu att 

förmedla det till barnen”. (Pedagog 4)

Användningen av utomhuspedagogiken på förskolorna varierade men de flesta arbetade efter teman och i mulle, 

knytte och knopp grupper. Temana byggde på naturens delar och hur barnen kan tolka och på ett kreativt sätt 

tillämpa det i verksamheten.  En del av pedagogerna berättade att de har färdiga ryggsäckar som alltid är fyllda 

med olika material att ta med sig ut i skogen. Det kan handla om svenska djur, olika sagor att tolka med 

naturmaterial, ta med luppar eller kikare ut och leka fågelskådare.  Andra pedagoger menar att de planerar lite 

eftersom beroende på barngrupp och årstider. Begränsningarna kring teman är få och pedagogerna menar att 

ibland är det inte materialet som styr utan det kan vara att på vägen till skogen hittar de en snigel och barnen vill 

studera den, då ändras temat och det är en del i det utomhuspedagogiska.  

”Om barnen vill ligga och titta på en snigel då får jag ligga där tillsammans med dem och titta på en snigel och 

det får vara själva upptäckten just den dagen. Min tanke om att vi skulle ha utforskat något annat får inte bli ett 

låst moment utan jag måste som pedagog lyssna på barnen och se till nya upptäckter” (Pedagog 1)
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Under två av intervjuerna med pedagogerna kom vi in och diskuterade barnens roll i verksamheten. 

Pedagogerna menade att i många situationer är det barnen som vill gå ut, de vill inte vara inne. En av 

pedagogerna berättade att om de väljer att vara inne en förmiddag för att det regnar kraftigt är det inte 

alltid barnen ger ett gensvar i form av glada miner. Pedagogerna upplevde att det är viktigt att få 

människor som är utomstående att förstå att dem som pedagoger inte gör något som barnen inte vill. 

Förskolan är lika mycket barnens arbetsplats som pedagogernas och man måste samarbeta och komma 

fram till en fungerande verksamhet.  Alla intervjuade pedagoger beskriver användningen av 

utomhuspedagogik som en verksamhet där alla är aktiva och genom observationer och samtal får 

pedagogerna fram vad barnen under den perioden är intresserade av och kan utforma verksamheten efter 

det. 

”Jag upplever att inomhus kan barnen säga att de har tråkigt men när vi är ute så hör jag aldrig att det är någon 

som har tråkigt. När vi är på gården kan det vara barn som inte vet vad de ska göra och att det blir tråkigt. Men 

aldrig ute i skogen, den riktiga skogen” (Pedagog 4)

”I vårt arbetslag handlar det mycket om planering, både en fin planering och en grovplanering. Vi tar tillvara på 

vad vi upplever i stunden och vad barnen är intresserade av” (Pedagog 3)

I frågan kring vilka nackdelar pedagogerna ser med den utomhuspedagogiska verksamheten blev svaren 

blandade. Pedagogernas första svar blev att fördelarna väger över nackdelarna. De menar att de få

nackdelar de kan se som att vädret kan göra en kreativaktivitet svår att genomföra, att visa barn inte är 

vana att vara ute på grund av att de har fel kläder eller att de upplever utemiljön som någonting jobbigt 

av olika anledningar. Dessa små nackdelar går alltid att lösa. Pedagogerna anser att man ska se till de 

positiva aspekterna på utomhuspedagogik och de få nackdelar man ser i verksamheten går alltid att lösa 

med hjälp av varandra. 

”Nackdelen är det här med bygg och konstruktion. En dag när vi skulle bygga med lim och pinnar var det ganska 

fuktigt ute vilket gjorde att pinnarna var blöta och inte fäste med limmet. Då är det min roll som pedagog att säga 

att det här blir svårt men vi löser det genom att ta med oss pinnarna in och låter de torka och sen kan vi limma” 

(Pedagog 2)

Två av pedagogerna beskriver barnets hälsa som en nackdel. De menar att de dagar barnen inte mår bra, 

är hängiga och känner sig sjuka är den utomhuspedagogiska verksamheten inte rätt för barnet. 

Pedagogerna upplever svårigheter med att ta med ett hängigt barn ut i skogen för det blir mycket gnäll 

och en av pedagogerna blir oftast låst med att bära barnet. En av pedagogerna menar att en soffa och en 
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bok skulle passa barnet i den situationen. Medans den andra pedagogen menar att om man flyttar in 

verksamheten i sjukdomstider blir smittoriskerna större för både barn och personal vilket bli en till 

nackdel. 

7.3 Synen på lärande, kunskap och upplevelse

Pedagogerna beskriver utomhuspedagogiken som den bästa miljön att utvecklas språkligt och motoriskt. 

De menar att i förskolan finns det många olika utvecklingsområden som pedagoger tillsammans med 

barn utvecklar till ett lärande och en kunskap genom upplevelserna de får tillsammans. De är ense om att 

det handlar om möjligheten att röra på sig, klättra på stenar och i berg, gå i den mjuka sanden och att 

ramla och känna på den mjuka, hårda och sträva underlaget som kan variera i exempelvis ett skogsparti.  

En annan fördel som många av pedagogerna pratar om i lärande processen är att ute kan barnen leka 

yvigare och ha en högre ljudvolym utan att man behöver få en tillsägelse att man stör. Utemiljön skiljer 

sig från inomhusmiljön där den fyrkantiga miljön ibland blir styrd av att alla ska få plats och få utrymme 

till lek vilket inte på samma sätt blir ett problem utomhus. Fördelen med naturens obegränsade area 

menar även Granberg (2000) bidrar till barnens fördel att ta ut svängarna och använda sig av hela 

kroppen. Individerna behöver inte bli störda eller knuffade i övandet att styra sina kroppsrörelser i 

naturens olika etapper av ojämnheter. Granberg menar att varje individ måste få undersöka och utforska 

i sin egen takt alla naturens delar och se ett samband mellan material och verklighet.(Granberg 2000:44-

50)

”Att bara ta naturmaterial och det kan bli någonting annat, det finns inga rum och en oändlig möjlighet för barnen 

att göra saker och bilda sig uppfattningar. Att bygga sin egen rollek kring en sten eller stubbe ger en kunskap och 

ett lärande där barnet utvecklar en självständighet och det behövs inför framtiden”. (Pedagog 1) 

Fantasin beskrivs som en del i lärandeprocessen där barnen själva genom upplevelser hittar material som 

är viktiga och som betyder något för dem. Runt föremålet kan barnen därefter bilda en lek. Pedagogerna 

ansåg att fantasin och sagor känns magiska när man jobbar med de i skogen. Man tar tillvara på naturen 

på ett sådant sätt att man använder materialet som finns och utifrån det blir upplevelserna helt 
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annorlunda än om barnen haft färdiga leksaker med sig ut. Utemiljön bidrar även till att materialet blir 

genusneutralt, en pinne kan vara askungen lika väl som en kotte. Det finns inga begränsningar för vad 

som är rätt eller fel i upplevelsen. 

”Utomhus ger möjligheter, möjligheter till kunskap och lärande. Vi försöker använda uterummet så mycket som 

möjligt för att ge barnen en bred kunskap och ett livslångt lärande. Och det blir tåliga barn!” (Pedagog 3)

”Naturkunskapen blir en naturlig del i barnens vardag att exempelvis kunna arter och få uppleva det här med 

årstidsväxlingar och väder. Att se det ekologiska systemet med miljön som man pratar så mycket om. Vi måste 

vara rädda om vår natur och miljö och jag måste få uppleva och känna mig trygg. Vi säger inte gå och ställ dig 

vid trädet för barnen vet att det är en ek eller en tall. Det är det som jag tycker är det häftiga med att jobba med 

femåringar för de bär med sig kunskapen de fick som 2 åringar. En kunskap och ett livslångt lärande blir så 

naturligt när vi är ute”. (Pedagog 2) 

Pedagogerna beskriver möjligheten till att berika de sinnliga erfarenheterna genom kunskap och 

upplevelser.  ”Man får så mycket gratis i en utomhusmiljö” och med detta menar pedagogerna att det 

händer mycket i barns kroppar som inte på samma sätt händer inomhus. För utomhus upplever barnen 

kyla, värme och man upplever hårt, mjukt och räfflat som har med känseln och sinnena att göra. 

Upplevelsen att varje gång gå ut och kunna se, känna, smaka, lukta och lyssna är en berikad kunskap 

som många av dagens barn behöver. Som pedagog är det viktigt att stärka barnet i den sinnliga 

processen genom att vara en förebild och svara på barnens frågor kring naturen och miljön. Att barn 

använder sin kropp och sina sinnen i processen till ett lärande är tanken som författaren Norén- Björn 

beskriver. Hon menar att barn härmar, låtsasleker och använder sin fantasi i läroprocessen och på så sätt 

tillförs ny kunskap till barnet. Som pedagog har man en stor roll att vara en förebild och genom tal och 

handling beskriva och förmedla naturen och miljöns roll för vårt samhälle.

”Idag upplever jag att barn är mycket inomhus när de är med sina föräldrar, media har en stor påverkan med tv 

och data spel. Barnen tycker om att göra riktiga saker som att vara i trädgårdslandet, laga mat ute, kratta löv och 

allt detta blir en stor rikedom att de får uppleva och veta hur saker och ting går till. Vi plockar våra äpplen och gör 

våran äppelmos tillsammans med barnen”. (Pedagog 4)
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En av pedagogerna upplever att den utomhuspedagogiska miljön behöver kompletteras för att den inte är 

fulltalig. Pedagogen menar att barn runt två år behöver det grovmotoriska och det kan vara svårt att få 

som en helhet utomhus. Författaren Lundegård (2004) anser tillskillnad från pedagogen att barns 

användning av den fysiska kroppen kan ske lika bra utomhus som inomhus. Barnen behöver inte en 

gymnastiksal med tillbehör i form av mattor, rep eller material för att utveckla sin fysiska förmåga. 

Genom utomhuspedagogiken kan barnen röra sig fritt och Lundegård menar att utomhusmiljön bland 

friskluft och massor av natur är en dröm för barn idag att med små enkla medel kunna röra sig fritt, 

hoppa och klättra och samtidigt utveckla sin fysiska förmåga.

”Barn runt två år behöver det grovmotoriska i form av studsmatta, tjockmatta och ribbstolen och det är svårt att få 

in och hitta det i naturen. För att utomhus kan det bli svårt att locka barnen till att hoppa i granriset plus att det 

inte blir samma stuns och därför känner jag att det behöver kompletteras med inomhusmiljön. Det är så lärandet 

blir fulltaligt” (Pedagog 1) 

Pedagoger upplevs ha en positiv syn på utomhuspedagogiken. De beskriver verksamheten i skogen som 

någonting magiskt och spännande och där det inte finns några hinder för vad man kan utföra. Att lyssna 

till pedagogernas livslust till att vara medupptäckande tillsammans med barnen får en att uppskatta 

skogen på ett helt annat sätt. 

Pedagogerna pratade mycket om utbildning inom friluftsfrämjandets delar. De uttrycker att man aldrig 

kan få för lite kunskap eller utbildning när man jobbar med barn. Varje dag lär man sig något nytt och 

genom mulle, knutte och knopp utbildningarna får pedagoger ett helt annat förhållningssätt och 

pedagogerna menade att man ser saker och ting från barnens perspektiv. Pedagogernas inställning av att 

dagarna tillsammans med barnen är en interaktion individerna emellan bidrar till ett härligt klimat i 

gruppen.

De har inte som mål att bara berätta hur saker och ting ligger till utan de vill att de tillsammans ska ta 

reda på det genom observationer, böcker och experiment.

Genom kunskap och upplevelser berikas barnen med lärdom. Dessa begrepp var centrala i pedagogernas 

beskrivningar kring synen på lärande. Pedagogerna menade att genom de sinnliga erfarenheterna som 

barnen får varje dag bildar de nya erfarenheter och uppfattningar kring saker och ting. Pedagogerna 
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ansåg att barnen får uppleva genom årstiderna snö, regn, värme och kyla och mjukt, hårt, räfflat och 

vasst och detta stärker deras sinnen och upplevelser. 

8. Slutdiskussion
Denna avslutande del ska knytta ihop de frågeställningar som ställdes i början av arbetet. Tillsammans 

med den litteratur och resultat som tidigare tagits upp i arbetet kommer frågeställningarna bli besvarade. 

8.1 Diskussion och sammanfattning
Genom det sammanställda resultatet som bygger på intervjuerna med pedagogerna har jag tolkat 

materialet och fått fram pedagogernas syn på begreppet utomhuspedagogik. Studien visar att alla 

pedagoger såg positivt på den utomhuspedagogiska betydelsen. De beskriver verksamheten i skogen 

som någonting magiskt och spännande och att det inte finns några hinder för vad man kan utföra. Att 

lyssna till pedagogernas livslust till att vara medupptäckande tillsammans med barnen får mig att 

uppskatta skogen på ett helt annat sätt. Alla hinder och svårigheter som jag tidigare sätt och trott blir 

någonting jobbigt känns nu som ett minne blott. Författaren Ericsson (2004) beskriver kärnan i det 

utomhuspedagogiska förhållningssättet. Detta tolkar jag till att hon menar att det läggs en grund för ett 

livslångt lärande genom att uppleva och få kunskap. Genom att ta tillvara på upplevelserna som kan leda 

till obekanta och oförutsedda situationer vilket man enligt Ericsson ska ta tillvara på.  

En annan viktig och central del som pedagogerna ansåg var en förutsättning i det utomhuspedagogiska 

arbetet var att ha ett intresse för naturen Ingen av pedagogerna i undersökningen tar upp läroplanen 

(Lpfö 98) och dessa mål och riktlinjer eller hur läroplanen kan kopplas till varför de är ute. Utan i stället 

belyser pedagogerna vikten av att ha en utbildning som stärker pedagogernas roll i äventyren med 

barnen. De menade att det är en fördel att man har en grundutbildning inom friluftsfrämjandets delar 

och att man aldrig kan få för lite kunskap eller utbildning när man jobbar med barn. Varje dag lär man 

sig något nytt och genom mulle, knutte och knopp utbildningarna får man ett helt annat förhållningssätt 

och pedagogerna menade att man ser saker och ting från barnens perspektiv. Jag upplevde att 

pedagogerna ser dagarna tillsammans med barnen som en interaktion mellan varandra. De har inte som 

mål att bara berätta hur saker och ting ligger till utan de vill att de tillsammans ska ta reda på det genom 

observationer, böcker och experiment. Jag anser att pedagogernas syn belyser en tanke som är möjlig 

här och nu. Att arbeta tillsammans med barnen tyder på ett nytänkande vilket jag är mycket positivt 

inställd till. Jag upplever att friluftsfrämjandets grundutbildningar i form av mulle, knytte och knopp och 

även ur och skurs grundutbildning kan bidra till en sammanhållning i arbetslaget.
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En av undersökningsfrågorna i studien var hur pedagogerna arbetar med utomhuspedagogik och hur det 

kan bidra till barns upplevelser, kunskap och lärande. Pedagogerna ansåg att den positiva synen på det 

utomhuspedagogiska arbetssättet var att det är ett lärande, att upptäcka och använda sig av naturens 

olika delar. Pedagogerna såg inga hinder med att ta in eller ut material efter barnens önskemål utan det 

var en självklarhet och en viktig del i det utomhuspedagogiska. Författarna Dahlgren & Szczepanski 

(1997) beskriver utomhuspedagogik som ett rum för lärande och även en pedagogisk verksamhet där 

lärandet bidrar till en innehållslig struktur. De menar att de viktiga delarna som bidrar till lärandet är 

naturen, de sinnliga erfarenheterna, färger och former. Pedagogikens syfte är att se till kunskapernas 

omfång, användbarhet och varaktighet. Författarna menar med det att praktik och teori blir en 

sammanlänkad helhet. Inställningen pedagogerna hade till att använda sig av skogen som ett rum för 

lärande var att ha kul med barnen tillsammans. Jag upplevde att fantasin, och de sinnliga erfarenheterna 

berikas genom att barn vistas utomhus på så sätt att de får känna kyla, värme, hårt, mjukt och så vidare. 

Detta berikar barns erfarenheter på många olika sätt exempelvis hur tar man sig upp eller ner för ett berg 

beroende på om det är ett snötäckt berg eller ett berg fullt av mossa? Dessa utmaningar menar 

pedagogerna bygger på upplevelser och kunskaper som blir till ett livslångt lärande. Att pedagogerna 

anser att kroppsuppfattningen och motoriken berikas genom utomhusmiljön kopplar jag till vad Lpfö98 

vill att varje individ ska uppnå ”utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt 

förståelse för vikten att värna om sin hälsa och välbefinnande” (Lpfö98)

Studien belyser skillnaderna mellan begreppen utomhusvistelse och utomhuspedagogik och den största 

skillnaden som pedagogerna beskrivit är att de anser att utomhusvistelsen är en icke planerad aktivitet

som kan vara att leka på gården och att pedagogerna står och tittar på. Tillskillnad från den 

utomhuspedagogiska aktiviteten som är en planerad verksamhet som har som mål att utveckla och ge 

barnen kunskap. 

Under arbetets gång har jag fått en breddare inblick hur det utomhuspedagogiska tolkas och kan 

användas på många olika sätt. Jag har insett att i det stora hela är det pedagogernas syn som styr i hur 

stor utsträckning förskolan ska arbeta med utomhuspedagogiken.  Jag är mycket positiv inställd till 

förskolornas arbete med barns utveckling och lärande.  Beroende på vilken förskola jag som pedagog 

arbetar på finns det olika krav på utbildning.  En del driver verksamheten enbart på erfarenheter och 

intresse medans andra är utbildade inom området. Jag tror att erfarenheter kommer man långt på men att 

ta del av dessa friluftsfrämjande utbildningar i form av mulle, knytte och knopp och även grundkursen i 

”ur & skur” gör att man öppnar nya sinnen och man får ett annat perspektiv på saker och ting. Jag anser 

att pedagogerna ger barnen på förskolorna en varierande och meningsfull utomhusmiljö. Den bjuder på 
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spännande upplevelser som barnen får ta del av i interaktion med pedagogen. Även om utomhusmiljön 

är spännande och upplevelserik och fylld med planerad aktivitet anser jag att det måste finnas plats för 

den fria leken och det egna upptäckandet.

8.2 Förslag på vidare forskning
Studien visar att pedagogerna anser att utomhuspedagogik och utomhusvistelse är olika saker och har 

olika betydelser vilket gör att jag anser att en jämförande studie mellan de olika arbetssätten skulle vara 

intressant att fördjupa sig i. Detta för att pedagogerna i denna studie anser att utomhuspedagogik är lite 

mer än att bara titta på barnen. Förskolan har en viktig roll att utnyttja utomhusmiljön både som 

upptäckande och kunskaps miljö. Denna studie visar att utbildning för pedagoger bidrar till intressanta 

och värdefulla förhållningssätt i en utomhuspedagogiks miljö. Det förevisar hur viktiga alla 

utbildningarna är både lärarutbildningar och fristående grundkurser för pedagogers förhållningssätt till 

miljö och natur.  Jag hoppas att med detta arbete inspirera pedagoger på andra förskolor att ta tillvara på 

utomhusmiljön och börja använda sig utav de utomhuspedagogiska. Genom att våga ta sig ut och se det 

magiska och spännande skogen har att erbjuda med material och stora ytor tror jag bidrar till en gladare 

barngrupp.  
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10 Bilagor

10.1 Samtyckesbrev

Hej!

Mitt namn är Linn och jag studerar min sista termin på Södertörns högskola. Jag studerar till 

förskolelärare och lärare mot yngre åldrar. 

Under min sista termin skall jag nu skriva mitt examensarbete och jag har valt att inrikta mig på 

utomhuspedagogik på förskolor. Arbetet kommer beröra hur verksamma pedagoger ser på begreppet 

utomhuspedagogik och hur användningen av utomhuspedagogiken tillämpas i förskolan. 

För att jag ska få en bild av hur ni ser på utomhuspedagogik och hur er användning av utomhusmiljön 

tillämpas behöver jag genomföra ett antal intervjuer med förskolelärare för att samla in ett rikt material 

om hur ni ser på utomhuspedagogik.

Det är frivilligt att delta i studien, inga personuppgifter kommer att ges ut och den förskolan ni jobbar på 

kommer att hållas anonym och även den kommun ni befinner er i. Det intervjumaterial jag samlar in 

kommer enbart användas i mitt examensarbete. Jag kommer banda alla intervjuer enbart för eget minnes 

syfte och efterhand renskriva dessa. 

Vid eventuella frågor får ni gärna kontakta mig.

Tack på förhand!

Hälsningar Linn Linder

070-xxx xx xx linn01.linder@student.sh.se



33

10.2 Intervjufrågor

Intervjufrågor 

Inledande frågor om pedagogens utbildning och tidigare erfarenheter

Hur länge har du arbetat som pedagog?

Vad har du för grundutbildning? 

Har du någon utbildning inom utomhuspedagogik, natur och hälsa eller liknande? 

Pedagogernas syn på utomhuspedagogik 

Vad betyder begreppet utomhuspedagogik för dig? Berätta! 

Hur ser du på barns möjligheter att utvecklas och lära när de befinner sig i en utomhusmiljö?

Vilka skillnader ser du på begreppen utomhusvistelse och utomhuspedagogik?

Användningen av utomhuspedagogik

Hur arbetar ni med utomhuspedagogik?

Hur planerar och lägger ni upp utomhuspedagogiken?

Vilka nackdelar ser ni med utomhuspedagogiskt lärande?
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