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Sammanfattning 

 

Bakgrund 
Litteraturen beskriver att utomhuspedagogik ses som ett fördelaktigt komplement till den 

verksamhet som sker inomhus. Det som upplevs utomhus går inte att återskapa inomhus. För 

att känna trygghet i och få erfarenhet av utemiljön behöver du vistas mycket däri. Det behövs 

också kunskap i ämnet hos pedagogerna, vilket de borde få mer av under sin utbildning. 

Utemiljön främjar barnens fysiska och sociala utveckling.  

 

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur utbildade pedagoger i förskolan resonerar kring sitt 

förhållningssätt och arbete med utomhuspedagogik. 

 

Metod 
Denna studie utgår från en kvalitativ metod, där redskapet intervju har använts. Urvalet består 

av sex pedagoger verksamma i förskolan på fem olika avdelningar i Västra Götaland.   

 

Resultat 
Resultatet visar att pedagogerna som deltar i studien har en positiv inställning till att vistas i 

utemiljön och att arbeta med utomhuspedagogik. De beskriver naturen som världens bästa 

lekplats och menar att övervägande delen av den verksamhet som sker inomhus i förskolan 

kan flyttas ut. Pedagogerna anser att om föräldrarnas erfarenheter eller intressen av naturen är 

otillräckliga kan det bli till nackdel för barnen i förskolan när de ska vistas utomhus. 

Pedagogerna påtalar också att upplevelsen är väsentlig utomhus och att alla sinnen är 

aktiverade där. Vikten av att lära om naturen i dess autentiska miljö och hur den 

ostrukturerade utomhusmiljön kan stimulera barnens motorik, fantasi och samarbete belyses.  
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1. Inledning 
 

Rosiga kinder, röda näsor och en aldrig sinande upptäckarlust, på detta sätt vill vi beskriva 

vårt undersökningsområde som är utomhuspedagogik. Vi har erfarenheter, från när vi själva 

arbetat i förskolan och från vår utbildning, av att barn och pedagoger vanligtvis brukar vara 

utomhus någon gång under dagen. Enligt läroplanen för förskolan, Lpfö 98 

(Utbildningsdepartementet, 1998), ska barnen ges möjlighet till att vistas i varierade miljöer 

såväl inomhus som utomhus. Den sistnämnda bör äga rum både på förskolegården och i 

naturen. Den rika mångfald av variation som utomhusmiljön kan ge, anser vi vara ett bra sätt 

för pedagoger att erbjuda barnen en chans till att utvecklas och stimuleras, såväl i grupp som 

individuellt. Detta är en av anledningarna till varför vi vill undersöka hur pedagoger i 

förskolan förhåller sig till utomhuspedagogik, då naturen på sitt autentiska vis bara väntar på 

barnens och pedagogernas utforskarlust.  

En annan anledning till att vi brinner för detta ämne är att det kan lägga grunden till 

miljömedvetenhet hos barnen. Har du som barn exempelvis upplevt hur en regnvåt 

sommaräng känns och doftar vill du förhoppningsvis vårda detta även som vuxen. Det ligger i 

pedagogers uppdrag att bidra till att barnen får med sig ett vårdande och positivt 

förhållningsätt till vår miljö (Utbildningsdepartementet, 1998). Vi menar att vistelsen i 

naturen är betydelsefull för att barnen ska tillägna sig detta positiva förhållningssätt. Det 

kommer bli en nödvändighet, tror vi, med tanke på den miljöförstöring som pågår, vilken på 

sikt kan förstöra vår planet om den får fortgå.  

Vi har tagit del av den rikedom som finns forskat i ämnet och för oss blev det synligt att vi 

ville undersöka hur förskolans pedagoger förhåller sig till utomhusvistelsen. I likhet med 

Trost (2005, s.23) har vi också en förhoppning om att denna kunskap ska berika oss i vårt 

framtida yrke. Som vi skrev ovan finns det en tradition i förskolan att vistas utomhus och vi 

blev därför nyfikna på hur pedagogerna arbetar med utomhuspedagogik och hur de förhåller 

sig till ämnet.  

2. Syfte 
 

Syftet med studien är att undersöka hur utbildade pedagoger i förskolan resonerar kring sitt 

förhållningssätt och arbete med utomhuspedagogik. 
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3. Bakgrund  
 

Följande text är en sammanfattning av den litteratur och forskning som vi har tagit del av 

inom utomhuspedagogik. Inledningsvis definieras utomhuspedagogik och därefter presenteras 

Läroplanen för förskolan, tidigare forskning, rapporter från myndigheter samt övrig litteratur. 

3.1 Definition av utomhuspedagogik 
I likhet med Nationellt Centrum för Utomhuspedagogik, NCU (2004), definierar vi 

utomhuspedagogik på följande sätt:  

 

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan 

upplevelse och reflexion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. 

Utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde  

som bl.a. innebär: 

• att lärandets rum även flyttas ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap.  

• att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas.  

• att platsens betydelse för lärandet lyfts fram (NCU, 2004) 

 

Vi tolkar ovanstående definition av NCU (2004) att utomhuspedagogiken bidrar till 

att barnen tillägnar sig kunskap i utomhusmiljön genom att få vara just utomhus och 

med sina sinnen upptäckta och uppleva. I denna process kan utomhus- och 

inomhusmiljön komplettera varandra. 

3.2 Läroplanen för förskolan 
Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, (Utbildningsdepartementet, 1998) är det dokument som 

ska styra förskolans verksamhet. Där framskrivs att barnen i förskolan på ett lustfullt sätt ska 

få bekanta sig med naturen och dess innehåll. De ska också få en inblick i vilken del de själva 

har i hur de ska leva för att spara på jordens resurser. Denna inblick kan barnen få genom att 

erbjudas flera olika aktiviteter både inomhus och utomhus, enligt Lpfö 98. Utomhusvistelsen 

ska också innefatta en variation av strukturerade och ostrukturerade miljöerna som stimulerar 

barnens lek, fantasi och kreativitet.  

 

Förskolan ska stödja och utmana barnens individuella utveckling och främja deras 

samarbetsförmåga med varandra. I Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998) står det 

framskrivet att pedagogerna ska erbjuda aktiviteter som verkar utvecklande för barnens 

motorik och känsla för deras egen kropp. Barnen ska också få kännedom i hur de kan leva för 

att gynna sin egen hälsa både i nutid och i framtid. Förskolans verksamhet bör också beakta 

vårt kulturarv genom att presentera våra traditioner och historia. Förskolan ska även fungera 

som ett komplement till hemmet (Utbildningsdepartementet, 1998).   

3.3 Tidigare forskning 
Dahlgren (1997) ser utomhuspedagogiken som ett komplement till den verksamhet som 

brukar ske inomhus. Författaren påtalar också att utomhuspedagogiken kan skapa möjligheter 

för barnens lärande genom att de får utöva en aktivitet praktiskt. Om lärandet som sker 

inomhus får möjlighet att utökas med utomhusvistelse, där sinnenas upplevelser är mer 

påtagliga, fördjupas barnens kunskaper. I denna process är det viktigt att pedagogen finns med 
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och gemensamt med barnen för en dialog för att förankra kunskapen (Dahlgren, 1997). 

Hedberg (2004, s.77) beskriver också betydelsen av att arbeta med många olika aktiviteter 

utomhus för att barnen lättare ska lära sig. Han menar att utomhuspedagogiken kan innefatta 

väldigt många av de sedvanliga skolämnena och att barnen därigenom kan få möta dem på ett 

nytt sätt. Strotz och Svenning (2004, ss.34-35) diskuterar vikten av pedagogers 

förhållningssätt mot kunskap. Om pedagogens synsätt är att denne redan på förhand måste ha 

alla de rätta svaren, kan det bidra till ett större motstånd för att verka utomhus, eftersom där 

kan mycket oförutsett ske. Många pedagoger upplever att de måste ha de rätta svaren och 

besitta de färdigheter som krävs för att genomföra en utomhusaktivitet, enligt författarna. 

Vidare menar Strotz och Svenning att pedagoger upplever att de ska lära barnen allt de kan, 

att detta är deras uppdrag i stället för att se fördelarna med att lära tillsammans med barnen. 

Brügge och Szczepanski (2007) framskriver på liknade sätt att utomhus sker det ständigt 

förändringar, vilket ställer krav på att pedagogen är nyfiken, flexibel och reflekterande 

tillsammans med barnen. Författarna lyfter vidare fram att utbildning i ämnet borde öka på 

lärarutbildningarna. För en del pedagoger saknas kunskaper i hur de ska använda sig av 

utomhuspedagogik, vilket kan bidra till en osäkerhet hos dem. Utomhuspedagogik är ett ämne 

på frammarsch och intresset att använda sig av detta arbetssätt har ökat. En av förklaringarna 

till det ökade intresset kan vara att fördelarna med att vistas utomhus har blivit mer synliga 

(Brügge & Szczepanski, 2007, s. 26).  

 

Maynard och Waters (2007) har genomfört en undersökning om hur pedagoger i Wales ser på 

utomhuspedagogik och hur de diskuterar kring användandet av ämnet i sin verksamhet med 

barnen. Pedagogerna i undersökningen upplevde att de var mindre styrda utomhus. Vädret, 

dålig utrustning och kläder uppfattades som hinder för utomhusvistelse och det fanns även en 

rädsla för att barnen skulle göra sig illa. Lärarnas undervisningssätt var samma utomhus som 

inomhus och pedagogerna såg inte alltid de möjligheter till variationsrik undervisning som 

finns utomhus. Pedagogerna saknade också kunskap i vad barnen lär och att de lär utomhus. 

När verksamheten förläggs utomhus anser pedagogerna att de inte gör sitt jobb eftersom de 

inte finner stöd i läroplanen för det lärandet som kan ske utomhus (Maynard & Waters, 2007). 

Det fanns en önskan om att genomföra en mer lekbaserad undervisning, men pedagogerna såg 

inte att barnen kunde tillägna sig fakta och grundkunskaper i skolan genom den 

undervisningsformen. När de var utomhus tillsammans var de oftast på skolgården. Maynard 

och Waters påtalar att det inte är lika vanligt förekommande att vistas ute i naturen i Wales 

som i Skandinavien.  Där är barnens utevistelser på fritiden ofta förlagda till lekplatser.  

 

Sandell (2007) anser att människan är en del av vår omvärld och är ansvarig för den påverkan 

som utgörs på jordens resurser. Mängden av människor på vår jord har aldrig varit så stor som 

nu och författaren känner en rädsla för vart mänskligheten är på väg. Vi är skapta för att vistas 

utomhus och röra på oss. För att frambringa en genuin känsla av att vilja vårda naturen som 

redan nu är nödvändigt, bör vi ge barnen en chans till att återskapa det nära sambandet med 

den och låta dem med sin egen kropp uppleva den, menar Sandell. Dahlgren (1997) påtalar att 

alla människor måste ha positiva känslor kring naturen för att skapa ett hållbart samhälle. För 

att du ska få positiva minnen, en känsla av trygghet och delaktighet i naturen behöver du 

vistas ofta däri, vilket utomhuspedagogiken kan bidra med, enligt författaren. I naturen finns 
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det även mycket viktig historia som barnen på ett lustfyllt sätt kan ta del av. Vi människor är 

en del av vårt landskap och en del av den kultur och de normer som råder där. Landskapet bär 

spår av forna tider och där kan barnen få chans att uppleva och ta till sig vårt kulturarv, menar  

Dahlgren.  

 

Alla människor har olika erfarenheter av naturen och kan därför uppfatta den på skilda sätt, 

anser Ericsson (2004, s.137). Det är väsentligt att du som pedagog är förberedd på att barn 

från andra kulturer eventuellt inte stött på naturen på liknande sätt som du har gjort. Deras 

erfarenheter av natur kan vara negativa och dessutom har många barn inte haft möjlighet att 

vistas i den. Författaren förklarar vidare hur barn behöver erfarenhet av naturen för att känna 

trygghet där, vilket de kan få genom att vara mycket utomhus. I dagens samhälle är flertalet 

av oss människor bosatta i storstäder vilket gör att närheten till den vilda naturen ofta är 

begränsad (Ericsson, 2004, s.138). Hon betonar även att det inte heller prioriteras att vistas i 

naturen eftersom tiden är begränsad för många familjer i dag. Samhället är uppbyggt på så vis 

att arbete och andra fritidssysselsättningar har förtur. Ericsson påtalar också att dagens 

människor borde vistas mycket i naturen då den kan ha en lugnande inverkan och är kravlös. 

Rivkin (1998) diskuterar hur barnens numera stillasittande aktiviteter och sysselsättningar på 

fritiden minskar deras utomhusvistelse. Dessutom förekommer det fler farliga moment 

utomhus idag, som exempelvis trafikerade leder, detta leder till att barnen har sämre 

möjligheter att röra sig fritt utan att utsättas för fara. Författaren menar att den ökade 

bebyggelsen bidrar till att grönområden försvinner och den variationsrika miljön för barnen 

att vistas i minskar.  

 

Ett stort antal barn spenderar mycket tid på förskolan och bristen på personal och stora 

barngrupper kan göra att skogsutflykterna inte blir av regelbundet. Grahn (2007, s.59) lyfter 

ur denna aspekt fram hur viktig förskolans gård då blir för dessa barn. Grahn (2005, ss.10-11) 

diskuterar vidare att förskolegården behöver mycket växtlighet och grönska, gärna med 

möjlighet till en egen vrå. Den bör erbjuda barnen rätt stimulans i form av olika utmaningar 

och platser för allt mellan lugn och fartfylld lek. Om gården planeras väl kan barnens lek bli 

mer mångsidig, dessutom stimuleras barnens sinnen och deras motorik (Grahn, 2007).  

 

Brügge och Szczepanski (2007, s.29) menar att i naturen ges barnen möjlighet att uppleva 

med alla sina sinnen. De framskriver också att utomhus finns en möjlighet för barnen att träna 

sin motorik. Där kan de utveckla sin motorik och kroppsuppfattning naturligt genom lek och 

rörelse, för utemiljön inbjuder barnen till att hoppa, springa, rulla, balansera och krypa. 

Fjortoft (2001) utförde en studie som undersökte sambanden mellan det naturliga landskapets 

utformning, dess inverkan på barns lek och deras motoriska utveckling. Hennes resultat 

visade att barn som leker i skogen utvecklas bättre motoriskt än barn som endast leker på 

lekplatser. De barn som lekte i den variationsrika naturen utvecklade en bättre balans och 

koordination som i sin tur förbättrade deras kroppskännedom. Även Dahlgren (1997) lyfter 

fram fördelarna med att vistats mycket utomhus då det kan utveckla barnens motorik och 

koncentration, samt förbättra deras hälsa.  
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Grahn (2005, ss.10-11) menar också att det uppstår färre konflikter om utomhusmiljön är rätt 

anpassad, är den det kan även barnens koncentrationsförmåga öka. Genom att använda 

utomhuspedagogiken som ett komplement ges en möjlighet till att möta alla barn på deras 

individuella nivå (Ericsson, 2004, s.148).  Likaså Brügge och Karlsson (2007, s.111) påtalar 

att i skogen ges alla barn möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar. Naturens 

varierade miljö och dess mångfald av djur och växter kan bidra till att stimulera barnens 

kreativitet och utveckling. I skogen finns inte heller de krav på prestation eller jämförelser, 

som annars ofta förekommer i barngruppen. Utan barnen leker tillsammans, samarbetar och 

utvecklas utifrån deras egna förutsättningar, enligt författarna. 

 

Strotz och Svenning (2004) framskriver att praktisk erfarenhet förankras mer om barnet får 

diskutera kring den.  Författarna menar vidare att synliggörandet, genom samtal med andra, 

av den egna kunskapen hos barnet ger denne också möjligheten till en förståelse av andra 

individer. Brügge och Szczepanski (2007, s.29) samt Dahlgren (1997, s.46) betonar att 

utomhuspedagogik är en pedagogik där samspelet mellan individer är av stor betydelse. Vid 

utevistelse kan mycket oförutsett hända vilket kan bidra till en ökad samarbetsförmåga mellan 

barnen. Ericsson (2004, s.148) menar att när du som pedagog varierar din verksamhet med en 

utomhuspedagogisk aktivitet, kan konstellationerna i barngruppen förändras. Detta kan 

medföra att barnen får en större respekt för varandra och en förståelse för att alla är unika, 

vilket kan skapa ett positivt klimat i gruppen. 

3.4 Rapporter från myndigheter  
Enligt Naturvårdsverket (2003) är Allemansrätten en unik del av vårt svenska kulturarv och 

som vi känner den idag har den funnits sedan början av 1900-talet. Men vi kan även härleda 

spår av den i våra traditioner längre tillbaka i tiden. Allemansrätten kan sammanfattas med att 

du får vistas ute i skog, mark och vatten, nästan var som helst, förutsatt att du inte orsakar 

någon skada för markägarna eller på naturen. Naturvårdsverket summerar den kort och gott 

med ”Inte störa – inte förstöra” (Naturvårdsverket, 2003). Allemansrätten är en av de 

bidragande orsakerna till att vi har en stark friluftslivstradition i vårt land. Det är en del av vår 

kultur att vistas ute i skog och mark, vilket förenklas av att du relativt fritt kan vistas i naturen 

utan att alltid ha fått markägarens tillstånd. 

 

Enligt Konsumentverket (2008) finns det regler för hur lekplatser ska se ut, bland annat om 

hur lekredskapen ska placeras, hur underlaget ska se ut samt att lekplatsen ska vara tillgänglig 

för alla. Dessa regler finns för att i så stor utsträckning som möjligt förhindra olycksfall. Det 

finns tillsynsmyndigheter som ansvarar för att kontrollera om lekplatserna uppfyller dessa 

regler och det är varje kommun som ansvarar för att genomföra kontrollerna. 

 3.5 Övrig litteratur 
Ann Granberg är förskollärare, föreläsare och författare. Hon har skrivit ett flertal böcker i 

småbarnsmetodik riktat mot förskolan. Granberg (2000, ss.19-20) påtalar att i förskolans 

verksamhet förekommer bland annat aktiviteter som samling, lek och estetiska 

sysselsättningar och alla dessa kan genomföras utomhus. Hon betonar vidare att barn och 

pedagoger kan använda sig av naturens eget material när de är utomhus. Naturen med dess 

varierade miljöer bidrar till att utveckla barnens fantasi och kreativitet. Detta kan medföra att 
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barnens lek blir mer mångsidig och nyanserad. Författaren påtalar att deras lek förändras hela 

tiden för att passa in i omgivningens växlande terräng. Granberg (2000, s.12) framskriver hur 

barnens konflikter minskar vid utomhusvistelse eftersom de har tillgång till större yta att 

vistas på än inomhus. 

 4. Teoretisk utgångspunkt 
 

Under följande rubrik presenteras den valda teoretiska förankringen i studien och utifrån 

syftet en förklaring till detta. 

4.1 Samspel, fantasi och kreativitet 
Lev Vygotskij (1896-1934) var en sovjetisk psykolog som har forskat mycket kring barns 

utveckling och om hur de lär. Hans tankar var banbrytande och skilde sig från dåvarande 

teorier. Idag ligger Vygotskijs teorier till grund för mycket av den pedagogik som bedrivs 

(Bråten, 1998). Vygotskij (1934/2001) studerade bland annat barnens språk och tänkande och 

hur detta skapas. Han betonade att genom samspel och kommunikation med andra människor 

utvecklas vi individuellt. Vi är skapta för att kommunicera, även det allra minsta barnen söker 

kontakt med andra individer. Barn kan sedan, med hjälp av människor i deras omgivning, lära 

sig hur de ska samspela med andra i olika sammanhang (Vygotskij, 1934/2001). Vygotskij 

menade också att den kunskap barn har i dag förändras och fördjupas imorgon, hela tiden 

utvecklas de genom denna interaktion med andra människor, enligt Säljö (2000, s.119).  

 

Vygotskij påtalade, enligt Bråten och Thurmann-Moe (1998), att barnen ska bli stimulerade 

och utmanade där de befinner sig kunskapsmässigt. Vygotskij menade vidare att som pedagog 

bör du möta barnen i den zon där den redan inhämtade kunskapen möter deras framtida 

kunskap, vilken benämns som den närmaste utvecklingszonen. Vygotskij ansåg också att det 

är i samverkan med andra människor som barnen har möjlighet att ta steget fullt ut och erövra 

ny kunskap. Detta samspel leder till att deras närmaste utvecklingszon blir deras erövrade 

kunskapszon och på detta sätt sker det en ständig utveckling (Bråten & Thurmann-Moe, 

1998). 

 

Vygotskij (1930/1995) framskrev också att barnen behöver kreativitet och fantasi som 

grundläggande egenskaper för att kunna tolka och förstå sin omvärld. Förmågan att kunna 

föreställa sig hur ett fenomen ter sig underlättas av fantasin, vilket hjälper barnen i deras 

utveckling mot en egen individ. Genom att i leken bearbeta sina upplevelser uppenbarar sig en 

ny verklighet för dem. Leken i sig bidrar till att barnen får använda sig av sin fantasi, vilket 

utvecklar deras kreativitet. En föreställning som finns är att barnen har oändlig fantasi men 

hos oss vuxna är den mer utvecklad på grund av de vuxna har levt längre och upplevt mer, 

enligt Vygotskij (1930/1995). Han menar också att den mängd och variation av upplevelser 

barnen erbjuds är betydelsefulla för utvecklingen av fantasin. 

 

I denna studie har vi en teoretisk utgångspunkt som förankras i Lev Vygotskijs (1896-1934) 

teorier om hur barn lär och utvecklas. Det ligger i en pedagogs uppgift att verka för att barn 

ska utvecklas och lära. Utomhuspedagogiken äger rum i en miljö där pedagogen och barnen 
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möts under ständigt föränderliga förutsättningar. Med detta som grund är det viktigt att 

pedagogen ser möjligheterna i omgivningen för att kunna erbjuda varje barn ett alternativ som 

är anpassat utifrån deras behov. Det är genom detta samspel som uppstår mellan pedagogen 

och barnen som leder till att de kan utvecklas och tillägna sig ny kunskap, menar Vygotskij i 

Säljö (2000, s.119). Enligt Vygotskij (1930/1995) är fantasin och kreativiteten hos en 

människa av största vikt då den hjälper barnen att hantera sin omvärld. Pedagogerna i 

förskolan bör därför presentera barnen för miljöer som stimulerar och utvecklar dessa 

egenskaper. Utomhusmiljön erbjuder stora möjligheter till mångsidig lek och tillgång till 

material som kan bidra till att fantasi och kreativitet utvecklas hos barnen. I relation till hur 

Vygotskij förhåller sig till samspel, fantasi och kreativitet och hur pedagoger kan erbjuda 

barnen detta genom utomhuspedagogik, anser vi att hans teorier är lämpliga att förhålla sig till 

utifrån vårt syfte i studien.  

5. Metod  
 

I följande avsnitt presenteras studiens metod, vilken är intervju. Vidare följer de etiska 

principerna, urvalet och genomförandet av studien. Slutligen diskuteras analys och 

bearbetning samt validitet och reliabilitet.   

5.1 Intervju 
En kvalitativ studie handlar om att forskaren försöker förstå hur människor upplever och 

resonerar kring sin omvärld (Backman, 2008, s.54). För att uppnå denna förståelse måste 

forskaren besitta en empatisk förmåga, det vill säga kunna förstå och sätta sig in i hur en 

annan människa känner. Vi tolkar då Backman som att vår studie är av kvalitativ karaktär. 

Inom en kvalitativ studie är det vanligt förekommande att insamling av information, data, sker 

genom en intervju (Backman, 2008, s.59). Trost (2005, s.13) påtalar att syftet är avgörande 

för vilken metod som ska användas. Utifrån vårt syfte valde vi att använda intervju som 

metod för att samla in data i studien. Trost (2005, s.34) diskuterar att i en kvalitativ intervju 

kan respondenten med fördel få uppfatta intervjun som ett samtal, det är dock viktigt att 

intervjuaren är medveten om att det inte är ett samtal då denne inte får delge sina åsikter fullt 

ut. Intervjuaren ska styra samtalet och fokusera på studiens syfte (Trost, 2005, s.34). 

Kihlström (2007, s.48) anser att i kvalitativa intervjuer är det betydelsefullt att forskaren är 

medveten om sin förförståelse för att inte intervjun ska bli färgad av den. Om forskaren inte är 

medveten om sin egen förförståelse kan intervjufrågorna bli ledande och syftet med den 

kvalitativa studien blir inte uppnått. För vid en kvalitativ intervju är forskaren intresserad av 

är att försöka få veta hur respondenten tänker och då behöver frågorna vara av en mer öppen 

karaktär (Kihlström, 2007, ss.48-49). Vid öppna frågor har intervjuaren inte svaren, utan är 

intresserad av respondentens uppfattningar.  

 

Lantz (2007) delar upp intervjuer i olika kategorier, bland annat diskuterar hon kring den 

öppna intervjun där följdfrågor faller sig naturligt under intervjuns gång. Vidare menar Lantz 

att i den riktade öppna intervjuer ställs det planerade följdfrågor utifrån forskarens 

förförståelse. Vi tolkar Lantz som att vår intervju faller inom ramen av den riktade öppna 
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kategorin, då våra följdfrågor fanns som ett stöd redan innan intervjun startade. Dessa frågor 

baserades på vår förförståelse i ämnet utomhuspedagogik och studiens syfte.  

 

Som vi nämnde ovan är den empatiska förmågan hos intervjuaren av stor vikt när en kvalitativ 

intervju genomförs och detta diskuterar Trost (2005, s.36) och Lantz (2007, s.73). Det handlar 

inte om att hålla med om vad respondenten anser utan om förmågan att förstå vad denne 

känner. För att respondenten ska känna sig betydelsefull bör intervjuaren även visa sitt 

genuina intresse (Trost, 2005, s. 36). Detta har vi försökt förhålla oss till under våra 

intervjuer. Kihlström (2007, s.54) menar att en av de viktigaste egenskaper en god intervjuare 

bör besitta är förmågan att lyssna, vilket vi tog fasta på. Det kan vara lämpligt att genomföra 

provintervjuer, vilket vi också gjorde, för att reflektera över rollen som intervjuare (Trost, 

2005, s 57). Detta gjordes även för att pröva frågeområdenas relevans. Både Lantz (2007, 

s.73) och Trost (2005, s.44) påtalar att miljön för intervjun är mycket betydelsefull. 

Författarna menar att det ska vara en lugn plats där både respondenten, den intervjuade och 

intervjuaren ska kunna koncentrera sig på uppgiften, utan att bli distraherade.  

5.2 Etiska principer 
Vetenskapsrådet (2008) beskriver de fyra olika etiska krav som ska tas i beaktande när en 

forskning genomförs. Det är informationskravet vilket innebär att forskaren ska meddela sig 

om studien och dess syfte. Sedan följer samtyckeskravet som tar upp att deltagandet i studien 

är frivilligt samt att deltagaren har möjlighet att avbryta sin medverkan när den vill. Vidare 

följer konfidentialitetskravet där deltagarna i studien avidentifieras och den insamlad 

information förvaras på ett sätt som medför att obehöriga ej kan ta del av den. Därefter följer 

nyttjandekravet som påtalar att den information som samlats in under studien endast får 

användas till den aktuella studien, enligt Vetenskapsrådet. 

 

I enlighet med Vetenskapsrådets (2008) informationskrav kontaktades rektorer och personal 

på de förskolor där vår datainsamling gjordes. Vi gjorde en förfrågan om eventuellt 

deltagande i studien till personalen på förskolorna muntligt och då informerades de om 

studiens syfte. Därefter skickades en förfrågan tillsammans med missivbrevet (se bilaga 1) till 

dem. Vi meddelade även här att deras deltagande var frivilligt. Vid intervjutillfället 

informerade vi att respondenterna kunde avbryta intervjun när de önskade, detta för att 

uppfylla samtyckeskravet. Med hänsyn till konfidentialitetskravet har vi i studien gett de 

deltagande pedagogerna och deras förskolor fingerade namn och intervjusvaren har förvarats 

ett låst skåp. I enlighet med nyttjandekravet har den insamlade informationen endast använts 

till vår studie (Vetenskapsrådet, 2008). 

5.3 Urval  
Vi har genomfört intervjuer med sex pedagoger, på fem olika förskolor i Västra Götaland som 

vi har valt att kalla Lövet, Pinnen, Stenen, Mossan och Bäcken. De förskolor där pedagogerna 

är verksamma har varierad tillgång till natur. De intervjuade, respondenterna, har ett stort 

spann på antalet yrkesverksamma år. De har arbetat som utbildade pedagoger mellan ett och 

trettioett år. Här nedan följer en presentation av respondenterna där deras och förskolornas 

namn är fingerade.  
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Lova är fritidspedagog som arbetar i förskolan. Hon tog sin examen för 31 års sedan. Lova 

arbetar på förskolan Lövet som är belägen på landsbygden, med naturen runt knuten. Detta år 

arbetar hon i en barngrupp som enbart består av femåringar.  

 

Marianne är förskollärare som blev klar med sin utbildning för 31 års sedan. Förskolan Pinnen 

som hon arbetar på ligger strax utanför innerstaden och det tar tjugo minuter att promenera till 

skogen. I den barngrupp hon arbetar är barnen mellan tre och fem år. 

 

Karin tog sin förskollärarexamen för elva års sedan och idag arbetar hon på en förskola med 

barn som är mellan tre och fem år gamla. Förskolan Stenen är naturnära belägen strax utanför 

innerstaden.  

 

På Stenen arbetar även Peter. Han har arbetat som utbildad förskollärare sedan elva år tillbaka 

och även han arbetar med barn som är mellan tre och fem år gamla.  

 

Pia är förskollärare och hon tog sin examen för åtta års sedan. Förskolan Mossan som hon är 

verksam i nu ligger med närhet till skogen och barnen är mellan ett och fem år.  

 

Amanda har arbetat som utbildad förskollärare sedan ett år tillbaka. Hon arbetar på förskolan 

Bäcken som är placerad mitt i samhället och med skogen utanför dörren. Gruppen består av 

barn som är mellan ett och tre år.    

5.4 Genomförande 
När det stod klart vilket ämne som skulle undersökas fördjupade vi oss i detta genom att läsa 

litteratur och synliggjorde vår förförståelse främst genom diskussioner. Efterhand 

formulerades våra frågeområden och tillhörande följdfrågor (se bilaga 2). Dessa granskades 

av vår handledare innan intervjuerna påbörjades. Sedan genomfördes en provintervju med en 

förskollärare. Detta gjordes dels för att öka vår egen erfarenhet i rollen som intervjuare, vilket 

Trost (2005 s.57) belyser, dels för att reflektera kring intervjufrågornas utformning. Efter 

provintervjun upplevde vi att intervjufrågorna var relevanta och vi kände oss något tryggare 

inför intervjuerna. Följande steg blev att kontakta våra tilltänkta respondenter med en 

intervjuförfrågan och tillhörande missivbrev. Detta gjorde vi först muntligt och sedan via 

mejl. Därefter bestämdes datum och tid för intervjuerna via telefon, då meddelade vi också 

om hur lång tid intervjun beräknades ta. Det avsattes en och halv timme för intervjun vilket vi 

ansåg vara rimligt i förhållande till frågeområdenas omfattning. Respondenterna meddelades 

även att vi hade en önskan om att få spela in intervjun och att få delta båda två vid 

intervjutillfället. Vid ett tillfälle avböjde respondenten från att bli inspelad, var vid svaren 

antecknades istället. Under intervjuerna har vi närvarat båda två, där en av oss har intervjuat 

och den andra har medverkat genom att anteckna.  

 

Samtliga intervjuer genomfördes i rum med möjlighet till avskildhet. Vid intervjuns start 

informerade vi respondenterna om att de fick avbryta intervjun när de önskade, då den är 

frivillig, i enlighet med Vetenskapsrådet (2008). Vi frågade dem också om det gick bra för 

dem om den antecknande personen fick möjlighet att lyfta eventuella frågor i slutet av 
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intervjun, vilket alla respondenter gick med på. Vår avsikt med detta var att den som för 

anteckningar inte ska bryta in under intervjun, utan i slutet, för att det inte ska bli ett avbrott 

som stör förtroligheten i intervjun. Vi startade intervjuerna med att ställa några frågor som vi 

förmodade att respondenterna upplevde som okomplicerade, för att förhoppningsvis skapa en 

god kontakt. Vi försökte genomföra intervjuerna på så vis att respondenterna skulle känna sig 

trygga. Detta gjorde vi genom att få intervjuerna att likna ett samtal för respondenterna, vilket 

Trost (2005, s.34) också rekommenderar, men vi fokuserade oss på att inte lyfta våra åsikter 

och att leda samtalet mot ämnet. Kihlström (2007, s.53) betonar just vikten av att koncentrera 

sig på det som är avsikten med studien under intervjun, vilket vi som sagt försökte göra under 

alla intervjuerna. Som vi nämnde ovan fick den som förde anteckningar möjlighet att få svar 

på sina funderingar som en avslutning på intervjun.  

5.5 Analys och bearbetning 
Analys- och bearbetningsprocessen av den information som framkommer under intervjun kan 

påbörjas efter första intervjutillfället, enligt Trost (2005, s.125). Vi uppmärksammade detta då 

mönster och analyser uppstod redan under vår första intervju. Vi har genomfört sex intervjuer 

sammanlagt där vi har haft huvudansvaret, det vill säga genomfört intervjun, för tre var. Den 

som inte genomförde intervjun förde anteckningar. De intervjuer som spelades in 

transkriberades, överförandes från tal till skrift. Kihlström (2007, s.54) diskuterar hur 

transkribering kan underlätta bearbetningen av kvalitativa intervjuer. Den intervjun som inte 

spelades in skrevs rent. Sammanställningen gjordes samma dag som respektive intervju 

genomfördes. Den av oss som genomförde intervjun har även transkriberat den. Under denna 

process blev respondenternas svar tydligare och helheten visade sig. Då upptäckte vi också att 

viss information har gått intervjuaren förbi under intervjutillfället.  

 

Bearbetningen fortsatte genom att vi läste och diskuterade de utskrivna intervjuerna och 

analyserade det respondenterna sagt för att hitta samband, i likhet med vad Kihlström (2007, 

s.54) menar. Trost (2005, s.125) beskriver hur arbetet med att analysera resultatet i kvalitativa 

studier bör göras bland annat med hjälp av idérikedom för det finns inga förutbestämda 

mallar. Vi menar att vår idérikedom och våra diskussioner under analysarbetet underlättade 

mycket för att komma vidare. Under dessa diskussioner framkom olika mönster i 

respondenternas svar, vilka tematiserades som möjligheternas plats, uppleva, utforska och 

utvecklas utomhus, samspel utomhus och hinder på vägen. Lantz (2007, s.111) och Trost 

(2005 s.132) diskuterar hur likheterna kan tydliggöras genom att använda markeringspennor i 

olika färger vid analysarbetet av respondenternas nedskrivna svar. Vi tog fasta på detta och 

använde markeringspennor med en specifik färg kopplat till varje tema. Trost (2005, s.128) 

framskriver vidare att vår minnesförmåga är av stor vikt när intervjumaterialet ska bearbetas. 

Vi ser då fördelen med att vi deltagit båda två under intervjuerna, vilket bidrog till en ökad 

förtrogenhet med vårt material. Genom detta har vi gemensamt kunnat tolka materialet och 

erinrat respondenternas svar och sinnestämningar. Det analyserade resultatet skrevs sedan ner 

och texten belystes med utdrag från respondenternas svar, detta anser Kihlström (2007, s.54) 

ökar trovärdigheten för resultatet.  
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5.6 Validitet och reliabilitet 
Validiteten, giltigheten, i en uppsats innebär att syftet i undersökningen blir besvarat, enligt 

Kihlström (2007, s.231) och när vi formulerade våra frågeområden för intervjun var 

utgångspunkten studiens syfte. Lantz (2007, s.60) menar att en provintervju på personer med 

liknande erfarenheter som de tänkta respondenterna kan genomföras för att öka validiteten. 

Detta har vi gjort, en provintervju genomfördes tillsammans med en förskollärare, vars svar 

inte användes i studiens resultat. Backman (2008, s.18) påtalar vikten av att använda ett språk 

som är lättförståligt, vilket vi har tagit fasta på, för att även personer utanför den pedagogiska 

världen ska kunna ta del av vår studie. Likaså Kihlström (2007, s.231) anser att språkets 

tillgänglighet stärker en uppsats validitet, då fler individer kan ta del av den. 

  

Kihlström (2007, s.232) framhåller också att reliabiliteten, trovärdigheten, innebär att 

undersökningen har genomförts på ett tydligt sätt. Om en undersökning ska ha hög reliabilitet 

bör intervjun spelas in, vilket vi har gjort. När en intervju spelas in minskar risken för 

misstolkningar och hela intervjun kan skrivas ner ord för ord. Det ges också möjlighet att 

lyssna på respondenternas sinnesstämningar om något svar känns otydligt (Trost, 2005, s.53). 

En annan aspekt, vilken vi tog fasta på, som kan bidra till ökad trovärdighet är att fler 

personer närvarar vid genomförandet av intervjun, då kan risken minska för brister i 

datainsamlingen (Kihlström, 2007, s.232 & Trost, 2005, s.46).  

6. Resultat 
 

I följande text beskrivs det analyserade resultatet av respondenternas svar. Under analysen av 

resultatet urskiljde sig fyra olika teman vilka är, utomhus - möjligheternas plats, utomhus - 

möjligheter till upplevelser och utveckling, samspel utomhus och hinder på vägen. 

Avslutningsvis följer en sammanfattning av resultatet.  

6.1 Utomhus - möjligheternas plats 
Alla respondenterna betonar att de flesta barn på förskolan vistas utomhus vid något tillfälle 

under dagen. Utomhusvistelsen kan ske antingen på gården eller i skogen, men även på 

lekplatser i förskolans närhet. Ett mönster som visar sig är att utomhuspedagogik innebär för 

respondenterna att verksamheten flyttas till utemiljön, det som görs inne på förskolan kan 

oftast lyftas ut. Karin belyser detta:  

 

Det är väl att se möjligheterna i naturen, att det man gör inne kan man göra ute, fast med annat 

material. Att använda naturens material, inte bara gå ut. Att låta barnen uppleva matematik, 

svenska, språket, motoriken, ute i naturen. Likaväl som att man gör det inne, att få det i olika 

representationer. (Intervju med Karin, förskolan Stenen, den 2010-11-03)  

 

I analysen framkom det att respondenterna relaterar till utomhuspedagogik så som att det är 

en planerad aktivitet. Dessa planerade aktiviteter genomförs generellt en gång i veckan i den 

närliggande skogen. Vistelsen på gården är sällan planerad, utan ett forum för fri lek för 

barnen. Karin och Pia menar att vistelsen på gården är den tiden på dagen då det finns en 

möjlighet för pedagogerna att samtala med varandra. Pia ser det som en utmaning i sin 

yrkesroll att hitta de pedagogiska möjligheterna även i utomhusleken på förskolegården. 
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Likaså Amanda framhåller detta, hon ser även vikten av att göra något kreativt och vara 

delaktig i barnens lek på gården. Ett mönster som framkom under analysen var att 

respondenterna uttrycker en vilja att hela tiden utvecklas i sin roll inom utomhuspedagogiken. 

Amanda menar att hon blir stimulerad genom samspel med sina kollegor. Hon påtalar att det 

till viss del saknades kunskap om utomhuspedagogik i hennes nyligen avslutade utbildning. 

Lova ser det som en utmaning att hitta barnens intresse och genom sin pedagogiska 

verksamhet utveckla barnen. Hon förklarar det på följande sätt: 

 

Man vill att det man planerar ska ge barnen något. Att de får en a-ha upplevelse, något som 

tänder stjärnorna i deras ögon. Det är en utmaning att nå dit. ( Intervju med Lova, förskolan 

Lövet, den 2010-11-04) 

 

Peter framhåller också att det är av stor vikt att fånga barnens intressen utomhus. Han berättar 

om hur ett tema uppstod genom en upptäckt utomhus och hur detta fortsatte med både 

utomhus och inomhusaktiviteter, för att lärandet skulle bli optimalt. Under analysen kunde vi 

utläsa att respondenterna upplevde det som viktigt att ta vara på det oförutsedda som kan ske i 

naturen och att det är detta som gör utemiljön unik. Marianne lyfter fram utomhusmiljöns 

fördelar genom att ta vara på det oförutsedda som kan hända där: 

 

Ekorren var det en grupp som såg och det väckte deras nyfikenhet på ett helt annat sätt. Då 

finns det väldigt mycket att ta reda på om en ekorre och då är ju det ekorren som har väckt 

barnens nyfikenhet inte jag som pedagog. Det är den stora skillnaden mellan utomhus och 

inomhus, tror jag. (Intervju med Marianne, förskolan Pinnen, den 2010-11-09) 

6.2 Utomhus - möjligheter till upplevelser och utveckling 
En övervägande del av respondenterna uttrycker att de har goda erfarenheter av naturen. Detta 

kan vara en sannolik orsak till att de använder sig av utomhuspedagogik i sin verksamhet. De 

pedagoger som blivit introducerade för utemiljöns potential främst genom sin yrkesroll vill 

utvecklas ytterligare och få ännu mer erfarenheter i ämnet för att lättare se möjligheterna med 

utomhuspedagogiken. För Peter går de goda erfarenheterna av naturen tillbaka till när han var 

barn:  

 

Oh ja, jag känner starkt för naturen och har ju rätt mycket minnen från när jag var barn och 

tycker att skogen är världens bästa lekplats. Det finns så mycket som kan främja fantasin, som 

kan främja uppskattning för naturen /…/ och det känner jag igen från min egen barndom. 

(Intervju med Peter, förskolan Stenen, den 2010-11-03)  

 

Ett mönster som utkristalliserade sig var att de respondenter som har bred erfarenhet av 

naturen tolkar Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, (Utbildningsdepartementet, 1998) ur ett 

utomhuspedagogiskt perspektiv i större utsträckning. De tolkar den på så vis att de ska ge 

barnen en chans till att lära sig värna om naturen och miljön. Många delar i Lpfö 98 kan 

uppfyllas genom utomhusvistelsen. Pia berättar om hur hon tycker att allt lärande hänger ihop 

och hon tyder styrdokumentet på följande sätt:  

 

Det är mycket att man ska värna om vår miljö och kretsloppet, alltså utomhuspedagogik 

kommer ju egentligen in i allting. Läroplanen är ju skriven mycket på det viset, att allt hänger 

ihop. Om barnen går ut och är i skogen jättemycket då tränar de sin motorik och sin 
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koordination och det hänger ju ihop med läs- och skrivinlärningen längre fram. Allting i 

kroppen hänger ju ihop. /…/  det kan ju vara matematik, språk, samarbete och 

konflikthantering, som barnen tränar utomhus. (Intervju med Pia, förskolan Mossan, den 2010-

11-09) 

  

Majoriteten av respondenterna diskuterar hur barnens upplevelser utomhus förstärks genom 

deras sinnen. Utomhusmiljön med sina unika egenskaper bidrar till att de sinnliga intrycken 

förstärks hos barnen. Pia förklarar detta här:  

 

Det är synintryck, ljus, lukt och ljud. Sinnena blir på ett annat sätt ute. Bara som när man gick 

ut idag, vinden viner och det blåser i ansiktet. (Intervju med Pia, förskolan Mossan, den 2010-

11-09)  

 

En del av respondenterna diskuterar betydelsen av att upplevelsen av naturen bör ske 

utomhus. De belyser vikten av att erbjuda barnen denna möjlighet och låta dem få möta 

fenomen i varierade miljöer. Lova menar också att utomhusmiljön och inomhusmiljön 

kompletterar varandra. Hon säger att det som barnen läst om i en bok inomhus, befästs av att 

senare få en sinnlig upplevelse av detta fenomen utomhus. Lova berättar om det nedan: 

 

Man kan planera vad man ska lära barnen om till exempel träd. Ute ser man och upplever det. 

Sedan kan man ta med sig löv eller grenar in för att pyssla med det. Då kan man uppleva det 

igen genom att ta fram materialet. Sedan kommer man tillbaka till trädet i skogen, för en 

återkoppling. Man kan också titta på skalbaggar, då ser man och känner, det lär man sig av tror 

jag. Det man planerat kanske inte blir av utan det kan hända något oförutsett på vägen som man 

fångar i stunden. En ekorre kanske dyker upp. Om vi bara tittar i en bok saknas upplevelsen. 

Kommer vi ut ser vi till exempel ekorren. Det blir en upplevelse och ett lärande, tror jag. 

(Intervju med Lova, förskolan Lövet, den 2010-11-04) 

 

Även de allra yngsta gör upptäckter genom sina upplevelser av utomhusvistelsen. De barnen 

som inte kan gå utan sitter i vagn vid utomhusvistelsen, får ändå upplevelser i naturen. Lova 

resonerar på följande sätt: 

 

Jag tror man kan börja redan innan de kan gå. Kan de inte gå kan de sitta i en vagn för att få 

själva upplevelsen av att vara ute. Sedan kan de sitta på stubbar. Det spelar ingen roll hur 

gammalt barnet är, utan vi pedagoger måste finnas där och hjälpa så att alla barn utmanas. 

(Intervju med Lova, förskolan Lövet, den 2010-11-04) 

 

Ett mönster som uppdagas är att utemiljön även erbjuder unika möjligheter till att stimulera 

barnens fantasi, lek och kreativitet. En sannolik orsak till detta kan vara att ute finns en 

obegränsad tillgång av material. Flertalet av respondenterna reflekterar över att det material 

som finns i naturen kan användas i pedagogiska sammanhang. På förskolegården finns 

material som sand, sten och gräs och i skogen finns även kottar, pinnar, löv och vatten. 

Respondenterna använder sig av detta i sin verksamhet då barnen erbjuds skapande 

verksamhet med föremål som hämtats utomhus. Några av respondenterna påtalar att i skogen 

finns det mycket annat material än färdiga leksaker, vilket också främjar fantasin och 

kreativiteten. Peter ser att leken i skogen har en stor utvecklingspotential hos barnen. Han 

förklarar det på följande sätt: 
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I skogen får man in så många bitar i barnens utveckling motorik, social träning, uppskattning 

för närmiljön och natur, fantasifrämjande, det finns väldigt många bitar som förstärks där för du 

behöver inga leksaker. /…/ Leksaker är ju ändå oftast det de är i leken. Det kan bli annat men 

det är ofta så att de håller sig och en bil är oftast en bil. Men i skogen kan en pinne vara vad 

som helst, den kan va nagellack, den kan va en bil. Det finns många fler möjligheter i skogen att 

skapa fantasi./…/ Skogen är en källa till fantasi i sig självt, att barnen fångas upp av det på 

något sätt. (Intervju med Peter, förskolan Stenen, den 2010-11-03) 

 

Marianne beskriver hur förskolans gård är en tillrättalagd lekplats och hon hänvisar till de 

regler och föreskrifter som gäller för denna miljö. Hennes önskan är att ha en större frihet som 

pedagog i utformandet av gården för att stimulera kreativiteten hos både barnen och 

pedagogerna. Hon beskriver detta på följande vis: 

 

Men det finns väldigt många olika bestämmelser som stoppar det kreativa på gården. Vi har ju 

haft mycket saker som vi nu inte får använda för de anses för farliga. Det handlar om EU-regler. 

/…/ En lekplats är ju väldigt tillrättalagd måste jag säga och det är väl det som blir en extra 

krydda då när man går till skogen, där det inte är så tillrättalagt. Där får man använda sig av det 

som finns och man får röra sig på ett annat sätt. Barnen får egna idéer om vad man kan göra 

med det man hittar. Vad gör man i en rutschkana? (Intervju med Marianne, förskolan Pinnen, 

den 2010-11-09)  

  

Alla respondenter anser att uterummet stimulerar barnens motorik på olika sätt. En sannolik 

orsak till detta kan vara att där får barnen möjlighet till att träna sig på att exempelvis springa, 

hoppa, studsa, klättra, balansera och rulla. Motoriken tränas naturligt utomhus genom den 

variationsrika utformningen av miljön. Inomhus menar övervägande delen av respondenterna 

att dessa aktiviteter begränsas på grund av för liten ytan. Enligt Amanda får barnen chans till 

att öva upp sin balans i den kuperade terrängen:  

 

De får träna motoriken och även balansen, för det är ju inte det plattaste underlaget att gå på. 

Barnen tränar väldigt mycket och utvecklas. /…/ Vi har haft barn som inte haft så bra motorik 

och då har vi tränat ute med dem och de har utvecklats. (Intervju med Amanda, förskolan 

Bäcken, den 2010-11-11) 

 

I analysen visade det sig att respondenterna medvetet väljer att använda utemiljön för att träna 

barnens motorik. En sannolik orsak till detta är att uterummet som fenomen lockar till rörelse. 

I denna miljö finns det en mängd olika terränger, underlag och redskap som kan främja den 

motoriska utvecklingen. Både den strukturerade och ostrukturerade miljön används för detta 

ändamål. Peter diskuterar på följande sätt:  

 

Det beror ju på vad man väljer för plats. Har man ett ställe med lite platt och lite berg, med lite 

blandad terräng. Då kan ju den som känner sig lite mer osäker motoriskt hålla sig till det platta 

och leta efter löv. De som vill ha större utmaning och har kommit längre kan klättra upp för 

bergskanten eller klättra upp i ett träd. (Intervju med Peter, förskolan Stenen, den 2010-11-03)  

 

Han menar alltså att pedagogernas val av plats är avgörande för att alla barn ska få träna och 

utmanas på sin individuella nivå.  
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6.3 Samspel utomhus 
Under vår analys utläste vi att utemiljöns generösa utrymme medverkar till att ett 

variationsrikt samspel sker mellan alla individer på förskolan. Den näst intill obegränsade 

ytan utomhus är en stor fördel då den bidrar till att alla barn får större plats att vistas på.  

Vidare framkom det att samtliga respondenter menar att konflikterna mellan barnen minskar 

utomhus på grund av detta. De menar också att konflikterna mellan barnen och pedagoger 

minskar utomhus. Pia lyfter fram att pedagogerna ofta låter barnen få mer tid på sig att hinna 

lösa konflikter själva utomhus. Hon reflekterar över om det kanske beror på att toleransnivån 

hos pedagogerna ökar utomhus: 

 

Då kan man säga så här, utomhus får de mer tillfällen till att faktiskt lösa konflikter själva. Vi är 

inte på dem så snabbt ute. Inne är man kanske på dem snabbare för att få ner ljudnivån eller för 

att någon inte ska skada sig. (Intervju med Pia, förskolan Mossan, den 2010-11-09) 

 

Några av respondenterna upplever även att skogsmiljön främjar barnens leklust vilket leder 

till färre konflikter. Amanda menar också att konflikterna minskar utomhus på grund av den 

stora ytan: 

 

Det blir inte lika mycket konflikter mellan barnen. När det är små utrymmen blir det ju mer 

konflikter, så det blir ju skönare för barnen att vara utomhus också.  (Intervju med Amanda, 

förskolan Bäcken, den 2010-11-11) 

 

I utomhusleken ser barnens gruppkonstellationer olika ut menar majoriteten av 

respondenterna. En sannolik orsak till detta kan vara att miljön i sig är så oförutsägbar. Detta 

kan skapa samarbetsmoment som inte uppstår inomhus. De grupper som framträder i skogen 

består ofta av fler barn än de grupper som bildas inomhus. Gemenskapslekar som till exempel 

kojbygge är vanligt förekommande menar Lova och Marianne. Lova berättar även om barnens 

samarbetsförmåga och hon beskriver detta på följande sätt: 

 

Kojbyggen är alltid kul. Där är de kreativa och hjälps åt. Det blir ofta andra konstellationer av 

barn i skogen kring exempelvis kojbyggena. De blir mer inrutade på gården men naturen 

stimulerar barnen att leka mer fritt och kreativt. (Intervju med Lova, förskolan Lövet, den 2010-

11-04) 

 

Utomhus ges också stora möjligheter för pedagogerna att utveckla och utmana barnen på 

deras individuella nivå genom att se och samspela med dem. Utomhusmiljön erbjuder både 

lätta och utmanande alternativ på ett naturligt sätt. Det finns både stora och små hinder, vilket 

Marianne diskuterar nedan:  

 

Det är kanske många gånger är lättare för det är ju inte tillrättalagt i skogen. De kämpar ju. De 

ger sig ju inte, ska de ta sig upp för en bergsknalle då kämpar ju alla barnen. Om jag skulle se 

att två klättrar och kämpar och den ena inte klarar av det. Ser man att detta barn inte känner sig 

nöjd med att inte komma upp, då är det mitt ansvar att hitta på ett alternativ. Det kunde 

exempelvis vara baksidan av stenen som inte är så brant. (Intervju med Marianne, förskolan 

Pinnen, den 2010-11-09)  
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Karin påtalar vidare hur viktigt det är att du som pedagog måste se barnet där det är och 

utmana barnet där det befinner sig i sin utveckling. Utmaningen måste vara anpassad efter 

barnets förmåga och ligga på en rimlig nivå, inte för stor men inte heller för liten. Karin 

följande resonerar på följande sätt: 

 

Det är stimulerande för fantasin att fritt få leka utomhus, men det passar inte alla. Jag märker att 

de ibland kan tycka att det är tråkigt, då blir utmaningen för liten. Då är inte den fria leken 

stimulerande och då ska vi kunna se detta. (Intervju med Karin, förskolan Stenen, 2010-11-03). 

 

Under analysen utläste vi att genom att respondenterna ser barnens individuella 

förutsättningar och samspelar med dem kan både barnen och pedagogerna utvecklas utifrån 

detta. Karin lyfter fram hur viktigt det är att lära tillsammans med barnen. Barnen har mycket 

kunskap som de kan förmedla till pedagogerna. Hon berättar om sina erfarenheter: 

 

Bara en sådan sak som smådjur, det är inte min starka sida. Men vi har alltid med en bok ut för 

att kunna leta upp tillsammans vad det är vi har hittat. Det kan vara en snigel eller löv. Då lär 

jag mig på samma gång som barnen, jag lär mig varje gång vi går ut. /…/ Vi hade ett barn på 

förskolan som bodde på en bondgård, barnet kunde allt i naturen. Alla var helt imponerade! 

Barnet lärde mig jättemycket och det talade jag om, vilket gjorde barnet jätteglad och stolt över 

att kunna lära mig som vuxen. Jag sa att vi vuxna inte kan allt om allting heller. (Intervju med 

Karin, förskolan Stenen, 2010-11-03) 

 

Ett mönster som visar sig under analysen är att pedagogens roll i utomhuspedagogiken är 

viktig, då respondenterna ser utomhusmiljöns fördelar och hur de kan hjälpa barnen vidare i 

deras utveckling genom att stödja och samspela med dem.  

6.4 Hinder på vägen 
Vid analysen framkom det att det mest övergripande hindret för att vistas utomhus i förskolan 

är dåligt väder, som respondenterna inte kan styra över. Kallt, blött och blåsigt väder kan 

ibland vara orsaken till att utomhusvistelsen uteblir. Ur denna aspekt tar övervägande delen av 

respondenterna upp att barnens kläder är ett hinder för att kunna utöva utomhuspedagogik. 

Barnens kläder är ibland inte ändamålsenliga för årstiden. Lova beskriver hur kläder kan vara 

problematiskt och hur föräldrarna inte alltid har kunskap om vad som krävs för en långvarig 

utomhusvistelse. Hon berättar:  

 

Föräldrarna är inte vana alltid vid utevistelse och har inte vana att klä barnen i kläder efter 

väder. Då kan det bli ett problem eftersom man inte vill att barnen ska frysa eller bli blöta. 

(Intervju med Lova, förskolan Lövet, den 2010-11-04) 

 

Ett mönster uppdagades var att kläderna även kan vara en bidragande orsak till att barnen 

hämmas motoriskt och känslomässigt. Det tar bort glädjen i att vara ute om barnen fryser eller 

inte kan röra sig fritt. Framför allt under de delar av året då det behövs mycket och osmidiga 

kläder. Pia tar upp detta nedan: 

 

Nackdelar för de allra minsta vid den här årstiden är att de måste ha så mycket kläder på sig så 

de får svårt att röra på sig. Det är en stor nackdel. Förut sa jag att fördelen var rörelsefrihet, men 

det kan ju även vara en nackdel för rörelsefriheten när de ska ha på sig overall med galonbyxor 

över. (Intervju med Pia, förskolan Mossan, den 2010-11-09) 
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Ett annat perspektiv på vädret som hinder för utomhusvistelsen menar Marianne är dålig sikt 

på grund av att mörkret kommer fort under vinterhalvåret, hon resonerar på följande vis: 

 

Det är väldigt synd att det helt plötsligt nu har blivit så mörkt ute, för vi har varit ute varje dag 

på eftermiddagarna innan, vilket vi inte kan lika mycket nu när man inte ser. (Intervju med 

Marianne, förskolan Pinnen, den 2010-11-09)   

 

En trolig orsak till att detta ses som ett hinder för utomhusvistelsen kan vara att det är förenat 

med oro hos pedagogen för barnens säkerhet när de vistas ute i mörkret. Varken pedagogerna 

eller barnen ser något och kan på så vis skada sig eller ha svårt att orientera sig. Några av 

respondenterna uttrycker också en oro över barnens säkerhet då de vistas i skogen eftersom de 

inte har samma överblick på alla barnen där. I skogen finns inga väggar eller staket som 

skyddar barnen från att komma bort. Främst är det de pedagoger som arbetar med de yngsta 

barnen som ser detta som ett hinder. Ett mönster som framträder under analysen var att ju 

yngre barnen är desto fler hinder blir synliga för användandet av utomhuspedagogik. Amanda 

diskuterar kring svårigheterna med att vara utomhus med de yngre barnen: 

 

Det blir mer givande för de stora. Vi har så många små barn hos oss och då blir det lite svårare. 

Dom små kanske inte alltid förstår innebörden. /…/ Våra barn blir väldigt trötta fort när vi går, 

så vi måste ha med oss vagnar. Nu när det kommit snö så är det väldigt svårt att gå iväg med 

vagnarna, det är inte så lätt i den här terrängen. (Intervju med Amanda, förskolan Bäcken, den 

2010-11-11) 
 

Ytterligare ett mönster som utkristalliserade sig under analysen var att barnens intresse och 

vana av att vistas utomhus i stor grad är präglade av föräldrarnas förhållningssätt till naturen. 

De barn vars föräldrar som inte har intresse eller kunskaper av om hur utomhusvistelse kan 

bedrivas har oftast liten erfarenhet av naturen. Detta kan medföra att barnen känner sig 

otrygga i denna miljö. Peter belyser detta på följande vis:  

 

Det är väldigt olika med olika barn. Jag kan tänka mig utan att veta att det har lite att göra med 

vad barnen har med sig hemifrån. Vissa känner sig lite obekväma och så där innan de kommer 

igång med leken /…/ De som är mer entusiastiska smittar av sig på de andra. Sen får man ju 

acceptera att barn precis som vuxna har olika uppskattning för naturen, många vuxna tycker inte 

att det är något att sträva efter. Det får man ju acceptera, men en grundläggande respekt och 

uppskattning för naturen tror jag att alla bör ha. Kan man förmedla det så är det bra. (Intervju 

med Peter, förskolan Stenen, den 2010-11-03) 

 

En del av pedagogerna reflekterar också över Allemansrättens (Naturvårdsverket, 2003) 

betydelse och hur det finns möjlighet att vistas förhållandevis fritt i naturen här i Sverige tack 

vare den. I andra kulturer finns den inte, vilket kan medföra att föräldrarna saknar kunskap om 

hur vistelsen i naturen får utövas. Peter berättar om sina erfarenheter: 

 

Detta är en grov generalisering, men de som är inflyttade kanske inte är så vana vid utemiljön 

och det kan man ju förstå. För jag menar allemansrätten är ju ganska unik. De har kommit utan 

vana av att man kan strosa fritt. (Intervju med Peter, förskolan Stenen, den 2010-11-03) 
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En annan aspekt som uppdagades som hinder är att en rad organisatoriska delar hindrar 

utövandet av utomhuspedagogik. Resultatet tyder på att övervägande delen av respondenterna 

visar en vilja till att vistas i den ostrukturerade miljön mer än vad som är möjligt. Faktorer 

som stora barngrupper, planeringstider, personaltäthet samt geografiskt avstånd uppges som 

orsaker. Barnens lämnings- och hämtnings tider kan också utgöra ett hinder för 

utomhuspedagogiken, diskuterar Karin. Hon menar att vissa barn kommer till förskolan under 

den tiden av dagen då det finns förutsättningar för att vistas i den ostrukturerade miljön och 

påtalar detta nedan:  

 

Ja, en sådan tråkig sak som barnens lämningstid kan faktiskt spoliera. Vi ska ju ta emot barnen 

när det krävs, när föräldrarna åker till jobbet och det kan också göra att vi inte hinner till 

skogen. (Intervju med Karin, förskolan Stenen, den 2010-11-03) 

 

Marianne betonar att på grund av nybyggnationer försvinner den naturliga skogen och de får 

promenera en längre sträcka för att komma dit. Hon upplever detta som frustrerande och 

berättar om detta på följande sätt: 

 

Numer tar det cirka 20 minuter att gå. På grund av alla nybyggnationer försvinner den naturliga 

skogen som vi varit i innan mer och mer. /…/ Alla dessa nybyggnationer har faktiskt fått mig att 

tappa gnistan lite grand för att gå ut till skogen. (Intervju med Marianne, förskolan Pinnen, den 

2010-11-09)   

6.5 Sammanfattning av resultat 
Resultatet visar på att utomhuspedagogik innebär för respondenterna att flytta ut den 

verksamhet som sker inomhus på förskolan. Vikten av att lära om naturens fenomen i dess 

naturliga miljö och att utomhuspedagogiken kompletterar inomhusverksamheten belyses av 

respondenterna. De beskriver en vilja till att vistas i naturen och arbeta med 

utomhuspedagogik. Det finns även en nyfikenhet och vilja att utvecklas vidare i ämnet hos 

alla respondenterna. De ser det som betydelsefullt att ta vara på det oförutsedda som kan 

hända i utemiljön och att fånga barnens intressen.  

 

I resultatet framskrivs det att upplevelsen är väsentlig utomhus och att alla sinnen är 

aktiverade där. Utomhusmiljön kan bidra till att stimulera barnens motorik, leklust, fantasi 

och kreativitet på grund dess variationsrika och unika utformning. Flertalet nämner att i 

naturen finns materialet redan och beskriver den som världens bästa lekplats. Respondenterna 

anser att utemiljön bidrar till att ett variationsrikt samspel äger rum och utomhusverksamheten 

rymmer möjligheter för barnen att skapa andra gruppkonstellationer och lekar. Konflikterna 

minskar utomhus på grund av att barnen oftast har möjlighet att nyttja större ytor. De påtalar 

också att de är viktiga för barnen i utemiljön eftersom de som pedagoger ska bidra till att 

barnen ständigt vidareutvecklas.  

 

Respondenterna lyfter dåligt väder som den mest övergripande orsaken som hindrar 

möjligheten att bedriva utomhusaktiviteter. Andra hinder kan vara att barnen inte har lämpliga 

kläder. Resultatet visar också att om föräldrarnas erfarenheter eller intresse av naturen är 

otillräckliga kan det bli till nackdel för barnen i förskolan när de ska vistas utomhus. 
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7. Diskussion 
 

I följande avsnitt presenteras en resultatdiskussion där resultatet kopplas till syftet, 

bakgrunden och den teoretiska utgångspunkten. Därefter följer de didaktiska konsekvenser 

som kan tas i beaktande. Vidare lyfts metoddiskussionen fram där ett resonemang förs kring 

den valda metoden i studien. Sist sker en reflektion kring vidare forskning inom området.  

7.1 Resultatdiskussion  

Uppleva och upptäcka utomhus 

Under hela vår studietid och även dessförinnan, då vi båda två arbetat i förskolan, har det för 

oss varit ett självklart val att vara utomhus med barnen. Vårt resultat visar också att de flesta 

barnen vistas utomhus någon tid under en dag på förskolan. Det står klart för oss att 

utomhusvistelsen ser, som all verksamhet på förskolan, mycket olika ut från tillfälle till 

tillfälle och från förskola till förskola. Syftet med studien var att undersöka hur utbildade 

pedagoger i förskolan resonerar kring sitt förhållningssätt och arbete med utomhuspedagogik. 

Det resultat vi kom fram till visar att samtliga pedagoger i studien arbetar med 

utomhuspedagogik genom att flytta ut verksamheten till utemiljön. Hedberg (2004, s.77) 

diskuterar kring betydelsen att använda sig av utomhuspedagogik på detta vis. Granberg 

(2000, ss.19-20) lyfter fram att näst intill alla aktiviteter som sker i förskolan kan flyttas ut. 

Hedberg påtalar vikten av att barnen får möta aktiviteter i olika miljöer för att ett lärande ska 

ske. Detta anser vi borde styrka utomhuspedagogikens roll i förskolan. Vi uppfattar det som 

positivt att pedagogerna ser möjligheterna i att användas sig av utomhusmiljön som ett 

komplement till den verksamhet som bedrivs inomhus. Dahlgren (1997) menar att 

utomhuspedagogiken ska fungera som ett tillägg till inomhusmiljön därför att utomhus 

aktiveras sinnena, vilka förstärker lärandet. När du håller i våt mossa känns och luktar den på 

ett sätt som inte kan upplevas i en ickeautentisk miljö. Du kan inte fabricera hur en nyklippt 

gräsmatta doftar, anser vi. NCU (2004) framhåller också att människor behöver få ta del av 

teoretisk kunskap, men lika viktigt är det att få komma ut i naturen och uppleva denna 

teoretiska kunskap, genom att känna, lukta, smaka och upptäcka med alla sina sinnen. Detta 

synsätt speglar även av sig hos en del av de pedagoger vi har intervjuat. De betonar att barnen 

lär genom att få upptäcka ett fenomen inomhus för att sedan uppleva det utomhus.   

 

De flesta av pedagogerna förknippar planerad utomhuspedagogik med verksamhet som pågår 

utanför förskolans område. Det är oftast den ostrukturerade miljön, skogen, de refererar till. 

Vi tror att en av förklaringarna till detta är att de pedagoger vi har intervjuat arbetar på 

förskolor som är förhållandevis nära belägna till en sådan natur, det vill säga skogen. Dit går 

de i genomsnitt en gång i veckan. På de strukturerade förskolegårdarna ser pedagogerna oftare 

att barnen får leka fritt. Därför menar vi att gården borde användas till fler 

utomhuspedagogiska aktiviteter. För enligt Grahn (2005) är detta en miljö som borde kunna 

stimulera barnen i deras utveckling bland annat motoriskt och socialt om den utformas med 

eftertanke. Grahn (2007, s.59) framhåller vidare förskolegårdens betydelse utifrån det faktum 

att många barn vistas större delen av sin tid på vardagarna där. Rivkin (1998) påtalar att i takt 

med att bebyggelsen ökar försvinner de olika lekmiljöerna i naturen för barnen. Dessa 
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faktorer, barnens ökade vistelsetider och begränsad åtkomlighet till naturen, ökar 

förskolegårdens utformning och utomhuspedagogiken betydelse ytterligare, anser vi. 

 

Det finns olika bestämmelser för hur en lekplats ska se ut för att undvika olyckor 

(Konsumentverket, 2008), dessa upplevs ibland som ett hinder för skapandet av en kreativ 

förskolegård, enligt vårt resultat. Vi menar att dessa bestämmelser är av godo givetvis 

eftersom olyckor till varje pris ska förebyggas, men vi reflekterar över att detta kan skapa en 

frustration och eventuell uppgivenhet hos pedagogerna. Deras möjligheter till att skapa en mer 

stimulerande och ostrukturerad miljö inne på förskolegården kan eventuellt förhindras av 

dessa regler.  

 

Utifrån vår studies resultat tas det upp ett antal hinder på vägen för att utomhuspedagogik ska 

kunna utövas. Vad vi slås av är att det likväl råder ett positivt förhållningssätt hos 

pedagogerna kring utomhusvistelsen. De hinder som tas upp är inte baserade på att 

pedagogerna anser att någonting är besvärligt, utan de hinder som diskuteras är barnens 

välmående utomhus och praktiska aspekter. Pedagogerna i Maynard och Waters (2007) studie 

tog också upp att barnens kläder var ett hinder för utomhusvistelsen. Vi reflekterar över att 

om barnen har blöta kläder och fryser ligger förmodligen inte deras fokus på att uppleva 

naturen, utan på att de fryser.  

Utforska och utvecklas utomhus 

Samtliga pedagoger i vår studie menar att utomhusmiljön stimulerar barnens motorik. De 

diskuterar vidare att den kuperade terrängen utomhus utmanar barnen i denna utveckling. 

Fjortofts (2001) studie lyfter fram hur skogens varierade miljö har bättre förutsättningar till att 

främja barnens motoriska utveckling än vad en tillrättalagd lekplats har. Maynard och Waters 

(2007) påtalar att vår kultur här i Skandinavien innefattas av att vistas mycket ute i naturen till 

skillnad från i andra nationer. Vi reflekterar över detta och tror att en bidragande orsak kan 

vara Allemansrätten (Naturvårdsverket, 2003), Sveriges unika förhållningsregler för hur du 

får vistas i skog och mark. Naturvårdsverket (2003) redogör för hur vårt land har en stark 

tradition av att vistas utomhus och Allemansrätten gör vistelsen där möjlig. Dessa kulturella 

skillnader i hur vi vistas i skog och mark kan bli tydlig i förskolan då det förekommer barn 

och föräldrar från andra kulturer som inte har erfarenhet av dessa förhållningsregler.  

 

Pedagogerna i studien framhåller att det är avgörande vilket intresse och vilken kunskap 

barnens föräldrar har i förhållande till naturen. Ericsson (2004) framhåller att som pedagog 

behöver du vara beredd på att möta barn med olika erfarenheter av naturen och vara flexibel i 

hur du bedriver din verksamhet utomhus. Vi menar också att det är av stor vikt att vara lyhörd 

för hur du kan skapa trygghet i naturen för barnen som inte har en vana av att vistas utomhus. 

Vi anser i likhet med Ericsson att en sådan trygghet kan skapas genom en kontinuerlig 

utomhusvistelse. Vi menar vidare att det är av stor betydelse att du som pedagog har ett 

medvetet agerande genom att aktivt samspela med barnen utifrån deras erfarenheter. Genom 

att låta barnen interagera med pedagoger som visar ett positivt förhållningsätt mot naturen 

ökar barnens möjligheter att tillägna sig en god relation till naturen. Vygotskij påtalade enligt 

Säljö (2000, s.119) att barnens kunskaper ständigt förändras och fördjupas genom samspel 
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med andra människor, utifrån detta menar vi att barn med få erfarenheter kan tillägna sig mer 

erfarenhet och kunskap genom en kontinuerlig vistelse i naturen tillsammans med medvetna 

pedagoger. Om du ofta vistas i naturen är chansen också större att du tillägnar dig positiva 

erfarenheter av denna, vilket kan medföra att viljan till att vårda och värna om vår jord som 

vuxen ökar (Sandell, 2007 & Dahlgren, 1997). Enligt Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 

1998) ligger det också i vårt uppdrag som förskollärare att bidra till att barnens framtida 

förhållningsätt mot miljön blir positivt och vårdande.  

 

Det krävs intresse men även kunskap i ämnet för att arbeta med utomhuspedagogik. Strotz 

och Svenning (2004, s.37) framhåller att kunskap och erfarenhet skapar trygghet och finns 

detta väljer du som pedagog att arbeta mer frekvent med ämnet. Även Maynard och Waters 

(2007) anser att pedagogerna behöver en försäkran om att de aktiviteter som genomförs har en 

förankring i deras styrdokument för att de ska känna sig trygga nog att undervisa på detta vis. 

Maynard och Waters påtalar vidare att pedagogerna inte har kunskap om vad eleverna lär vid 

utomhusvistelsen och därför väljs det bort. Vårt resultat visar att flera av pedagogerna önskar 

en djupare kunskap i ämnet utomhuspedagogik. Vi reflekterar över hur viktigt det då blir med 

mer utbildning och praktiska erfarenheter på lärarutbildningarna, vilket även Brügge och 

Szczepanski (2007, s. 26) påtalar.   

 

Alla barn är unika och behöver olika sorters utmaningar för att stimuleras och utvecklas. 

Vygotskij diskuterade enligt Bråten och Thurmann-Moe (1998) att det är i den närmaste 

utvecklingszonen som pedagogerna ska möta barnen för att sedan genom samspel utmana 

dem, vilket förhoppningsvis leder till att barnen utvecklas och får ny kunskap. Pedagogerna i 

vår studie belyser att utomhusmiljön kan bidra till att alla barn utvecklas utifrån sina 

individuella förutsättningar, vilket även Brügge och Karlsson (2007, s.111) anser. 

Pedagogerna menar att exempelvis skogen på ett naturligt sätt erbjuder en rikedom av 

nivåskillnader, bland annat i form av olika stora stenar att utforska som kan medverka till att 

barnen utvecklas. Pedagogerna betonar vidare vikten av att finnas till hands för barnen vid 

utomhusvistelsen för att se hur de kan hjälpa dem på deras individuella nivå. Vygotskij 

påtalade enligt Bråten och Thurmann-Moe (1998) just hur betydelsefullt detta samspel mellan 

pedagogerna och barnen är då det hjälper barnen att ta steget fullt ut och utvecklas vidare. 

Utifrån detta menar vi att utomhuspedagogiken erbjuder en oändlig rikedom på aktiviteter för 

alla individer, var du än befinner dig i din utveckling och vad du än har för intresse, vilket i 

sin tur bör medverka till att barnen utvecklas. Barnens väckta intresse bör fångas upp av 

pedagogen, enligt Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998), för att utvecklas vidare. Har en 

ekorre sprungit upp för en trädstam väcker detta ofta barnens nyfikenhet och då är det 

lämpligt att vidareutveckla denna upptäckt där och då, enligt pedagogerna i vår studie. I vår 

yrkesroll vill vi förhålla oss positiva till detta sätt att möta barnen och förhoppningsvis lär vi 

tillsammans med dem genom att ta vara på det oförutsedda som kan hända i skogen.     

 

Utomhusmiljön stimulerar till lek och utvecklar barnens kreativitet och fantasi, anser 

pedagogerna i vår studie. Granberg (2000, ss.13-20) diskuterar hur miljön i naturen bidrar till 

att dessa egenskaper förstärks hos barnen och hur naturens eget material är en källa till 

skapande. I vår studie menar pedagogerna att utomhus finns en mängd material som barnen 
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kan använda sig av i sin lek och detta kan bidra till att leken blir mer fantasirik. Det finns inga 

färdiga leksaker i skogen som kan styra barnens lek utan de får, individuellt eller genom 

samarbete, möjlighet till att skapa leken med hjälp av fantasin och kreativiteten. Vygotskij 

(1930/1995) ansåg att kreativitet och fantasi var av stor vikt för barnens utveckling och för 

deras tolkning av omvärlden. Pedagogerna påtalade att skogen är en miljö som utvecklar 

barnens fantasi och kreativitet. Vi ser det positiva i att pedagogerna inser vilken betydelse 

utomhusvistelsen har för barnens möjligheter att utveckla dessa egenskaper. Vi menar vidare 

att eftersom fantasin och kreativiteten är viktiga för barnens utveckling, enligt Vygotskij, är 

det av stor vikt att erbjuda miljöer som stimulerar dessa egenskaper ytterligare. Även 

Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998), betonar vikten av att 

barnen får en chans till att utveckla dessa egenskaper. Dessa argument borde stärka 

användandet av utomhuspedagogik, anser vi.  

 

Resultatet visar att det oftare uppstår samarbete i barngruppen utomhus främst i den 

ostrukturerade miljön. Det säger också att gruppkonstellationerna ser annorlunda ut vid 

utomhusvistelsen än vid inomhusvistelsen. Vi ser i likhet med pedagogerna fördelen med att 

barnen får möjlighet att samarbeta och leka tillsammans, dels i större grupper och dels med 

barn de vanligtvis inte brukar leka med, i utomhusmiljön. Skogen erbjuder en variationsrik 

miljö där mycket oplanerat kan inträffa som stimulerar barnen till att samarbeta och att 

tillsammans lösa problem, vilket Dahlgren (1997, s.46) påtalar. Vi reflekterar över hur 

samspel och kommunikation kan uppstå mellan människor vid sådana problemlösningar.  

Vygotskij (1934/2001) lyfter fram att samspel och kommunikation är främjande för barnens 

utveckling och lärande.    

 

Pedagogerna i undersökningen betonar att utomhus finns det en större möjlighet för barnen att 

springa och vara högljudda eftersom ytan är näst intill obegränsad. Barnen löser ofta problem 

och konflikter själva på ett mer tillfredställande sätt utomhus, enligt resultatet. Granberg 

(2000, s.13) diskuterar just hur konflikterna minskar utomhus på grund av den generösa ytan. 

Vi har också erfarenhet av att konflikterna blir färre i utemiljön. Vi reflekterar över om detta 

beror på att det inte existerar lika många regler kring hur barnen ska leka där. På 

förskolegården nyttjar du en cykel på ett förutbestämt sätt och på många förskolor finns regler 

för hur barnen ska använda dessa och andra lekredskap. En del barn går utanför dessa regler 

och de barn som vill följa reglerna blir störda i sin lek och en konlikt kan uppstå. I skogen 

däremot får fantasin flöda fritt och en pinne kan vara en cykel eller ett svärd och då är barnen 

inte lika styrda i sin lek, menar vi. Ur detta kan det uppstå gemensamma lekar där barnen 

stimulerar varandra och det går lättare för dem att tillsammans gå in i en föreställningsvärld.  

7.2 Didaktiska konsekvenser 
Barn är präglade av sina föräldrars erfarenheter och intressen och kommer därför till förskolan 

med varierade kunskaper av naturen. Som framtida pedagoger i förskolan måste vi därför vara 

beredda på att möta alla barns olika behov. Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998) lyfter 

fram hur förskolan ska komplettera hemmet och då menar vi att det är viktigt att erbjuda de 

barn med liten erfarenhet av att vara i naturen möjlighet att få vistas där. Genom att vi 

erbjuder en kontinuerlig vistelse i naturen ökar förhoppningsvis barnens känsla av trygghet 
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där och chansen att de får positiva känslor för den miljön ökar. Dessa positiva känslor kan 

bidra till att barnen i sedan i vuxen ålder vill vårda och ta hänsyn till vår planet, enligt 

Dahlgren (1997). I vår inledning skriver vi om hur även Lpfö 98 påtalar att det ligger i vårt 

uppdrag att bidra till att barnen får med sig ett positivt förhållningssätt till vår miljö. Vi vill 

som framtida pedagoger bidra till att barnen tillägnar sig detta genom att ofta vistas utomhus 

tillsammans med dem. Genom vår studie har vi sett betydelsen av vår aktiva delaktighet i 

barnens utomhusvistelse och att det krävs att vi möter alla barn efter deras behov och 

förutsättningar. Vi har också fått insikt i att vi måste vara medvetna om varför vi bedriver en 

utomhusaktivitet. Vi måste ha kunskap om hur aktiviteter kan utföras och varför de utförs. 

Detta medför att vi ständigt måste inhämta ny kunskap i ämnet för vi möter konstant nya 

människor att samspela utifrån och med.    

 

Dahlgren (1997) diskuterar om hur utemiljön inverkar positivt på barnens samarbete. Vi vill 

arbeta med utomhuspedagogik då den miljön bland annat stimulerar barnen att samspela med 

olika individer och på så vis utveckla sin sociala förmåga. Samspelet är också viktigt utifrån 

att barnen kan lära av varandra och hjälpa varandra att utvecklas vidare. Granberg (2000, 

s.13) diskuterar hur konflikterna minskar vid utomhusvistelsen och några av pedagogerna i 

vår studie betonade också hur barnen har lättare för att gemensamt lösa konflikter ute. Vi har 

erfarenheter från när vi själva arbetat i förskolan, av att konflikterna minskar vid 

utomhusvistelsen, vilket även vår studie framhåller. Detta har stärkt våra åsikter och bidrar till 

att vi kommer att verka mycket utomhus. Utomhus händer det också ständigt saker som kan 

fånga barnens intressen och vi ser betydelsen av att ta vara på de lärandesituationerna som kan 

uppstå där och då tillsammans med barnen. En skalbagge kan väcka barnens nyfikenhet och 

stimulera till interaktion mellan barnen och pedagogerna. Vi måste alltså vara flexibla i våra 

yrkesroller för att kunna frångå våra planeringar och ta vara på barnens intressen.  

 

 

Genom vår studie har vi ytterligare uppmärksammat hur viktiga vi pedagoger är för barnen i 

förskolan då vi har möjlighet att styra över valet av plats för utomhuspedagogiken. Vi 

kommer välja en plats med variationsrik miljö för detta erbjuder motoriskt utvecklande 

utmaningar för alla barn. Vissa barn kan klättra på stora stenar, medan andra väljer de lite 

mindre stenarna. Med stöttning av oss pedagoger vågar barnen förhoppningsvis utmana sig 

själva och på så vis vidareutvecklas de, menar vi. Fjortofts (2001) studie framhåller att 

skogsmiljön verkar främjande för den motoriska utvecklingen. I skogen finns en mängd av 

föremål som bara ligger och väntar på barnens upptäckarlust. Vi vill arbeta mycket i skogen 

eftersom detta är en plats med oändlig rikedom av material, som kottar, pinnar eller barr. 

Dessa föremål kommer vi använda i många olika sammanhang bland annat i skapande 

verksamhet. Något som vi också uppmärksammat genom vår studie är att denna miljö är 

utvecklande för barnens fantasi och kreativitet. Vygotskij (1930/1995) påtalade att fantasi och 

kreativitet är viktigt för barnen att tillägna sig för att de lättare ska kunna tolka och förstå sin 

omvärld. Med detta som grund kommer vi alltså välja skogen som plats för våra pedagogiska 

aktiviteter med barnen. 
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Vi reflekterar vidare om hur en mer genomtänkt och stimulerande gård, för både barnen och 

pedagogerna, kan bidra till mer planerad verksamhet där. De hinder som togs upp i resultatet 

skulle då kunna minimeras, anser vi. Lämnings- och hämtningstider skulle inte spela någon 

roll, inte heller om kläderna blev blöta för det är inte lång väg till att komma in och värma sig. 

Detta är reflektioner som vi ska ta med oss i vårt framtida yrke. Vi vill på våra framtida 

arbetsplatser i stor utsträckning använda oss av uterummet genom att flytta ut mer av den 

traditionella inneverksamheten i förskolan. Vi har som avsikt att bland annat flytta ut 

samlingar och läsvila samt utnyttja gården mer genom att genomföra mer planerade aktiviteter 

där.  

7.3 Metoddiskussion 
Vi valde att använda oss av intervju som metod för att det lämpade sig bäst i förhållande till 

vårt syfte. Vår erfarenhet av att genomföra en intervju är liten. Trost (2005, s. 126) anser att 

det krävs erfarenhet för att bli kompetent i sin roll som intervjuare och därför valde vi att 

genomföra en provintervju. Då kunde vi även kontrollera vårt intervjumaterial, undersöka om 

frågorna var lämpliga utifrån vårt syfte samt om de kom i naturlig ordning. Efter 

provintervjun kunde vi konstatera att frågorna var relevanta och vi kände oss också säkrare 

inför vår första intervju.  

 

När första intervjun var genomförd fanns möjlighet till reflektion över hur vi agerade och hur 

intervjun var upplagd. Kihlström (2007, s. 52) diskuterar hur intervjun kan förändras till det 

bättre inför varje tillfälle. Detta tog vi fasta på och reflekterade över vår roll och eventuella 

förändringar. När vi skrev ner våra intervjuer fanns också möjlighet att djupare reflektera över 

tillvägagångssättet eftersom hela intervjun fanns i skrift och innehållet blev också tydligare, 

vilket gav oss ett nytt perspektiv. När vi transkriberade intervjuerna upptäckte vi också att 

delar av respondenternas svar gått oss förbi och vi funderar över om detta kan bero dels på vår 

ringa erfarenhet av att intervjua och dels på intervjumiljön. Vi har fått insikt i hur viktigt det 

är att spela in intervjun samt att transkribera den, för att ingen information ska gå förlorad och 

för att få med helheten.  

 

Som nämndes ovan blev vi uppmärksammade på att intervjumiljön spelar en betydande roll 

(Lantz, 2007 & Trost, 2005), vilket blev en ny erfarenhet för oss båda. Vi hade ingen 

möjlighet att styra över var intervjuerna skulle ske, utan våra respondenter bestämde var vi 

skulle sitta. Samtliga intervjuer genomfördes i enskilda rum med stängda dörrar. Trots detta 

upplevde den av oss som genomförde intervjun ett antal störande detaljer. Störande moment 

som telefoner som ringde, människor som öppnade dörrar eller höga röster utanför rummet, 

bidrog till att intervjuaren tappade fokus en aning. Stundtals var det även svårt att fokusera på 

ämnet under intervjun. Vi vill lyfta fram att det för oss har varit till stor fördel att delta båda 

två under alla intervjuer, eftersom vi båda kände förtrogenhet med allt vårt material. Detta 

underlättade även arbetet med att analysera intervjuerna. Avslutningsvis menar vi att vår 

studies syfte har blivit besvarat genom att använda intervju som metod. Vi har fått ytterligare 

inblick i hur viktig utomhuspedagogik är i förskolan och hur pedagogerna resonerar kring 

detta ämne.  
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7.4 Förslag på framtida forskning 
Under vårt arbete med studien har funderingar uppkommit kring andra inriktningar i ämnet 

utomhuspedagogik. Vi har i vår studie intervjuat pedagoger inom ungefär samma geografiska 

område, med liknade möjligheter att bedriva utomhuspedagogik. Alla förskolor har också en 

egen gård och naturen förhållandevis nära. Därför menar vi att det skulle vara intressant att 

genomföra en undersökning med pedagoger som är verksamma mitt i centrum av en storstad, 

för att undersöka och analysera deras förhållningssätt till utomhuspedagogik. I storstäder finns 

inte alltid naturen nära förskolan och vissa har inte en egen utegård. En jämförelse mellan en 

förskola med naturen nära till hands och en förskola i storstaden med få möjligheter att vistas 

i den ostrukturerade miljön, skulle vara givande att studera anser vi. Det skulle också vara 

intressant att genomföra en studie där en jämförelse sker mellan utbildad och outbildad 

personal, då det har framkommit i vårt resultat att förskollärarna tycks sig ha för lite kunskap i 

ämnet. Hur ter sig då utomhuspedagogiken för en barnskötare, hur förhåller denne sig till 

detta ämne?  

 

I vår studie har det framkommit att barn kan uppleva naturen på varierade sätt. Alla barn är 

inte vana att vistas i naturen av olika anledningar, vilket kan leda till en känsla av otrygghet 

för dem i den miljön. Det skulle vara intressant att undersöka och analysera detta vidare.  
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Ett stort tack…  
 

Under arbetet med denna uppsats har ett antal personer varit delaktiga och dessa vill vi nu 

uppmärksamma. Främst skulle vi vilja rikta ett varmt tack till de fantastiska pedagoger som 

tog sig tid att delta i vår studie. Det har varit både intressant och lärorikt att ta del av deras 

tankar och erfarenheter. Utan dessa personer hade inte denna studie gått att genomföra.  

Vi vill också tacka vår handledare Lotta Wank för hennes respons.  

 

Vi vill även tacka våra nära och kära för att de stöttat oss och funnits till hands. Slutligen 

skulle vi också vilja tacka varandra för vårt ypperliga samarbete i med- och motvind.  

 

Marie Bergström och Sara Wikström   

Alingsås den 2 december 2010, en eftermiddag i vacker vinterskrud. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Missivbrev 
 
Hej! 

Vi är två lärarstudenter som läser vår sista termin på Högskolan i Borås. Detta 

brev är en förfrågan om Du som förskollärare vill delta i en intervju till vår 

kandidatuppsats. Ämnet som vår uppsats ska behandla är utomhuspedagogik i 

förskolan. Vår önskan är att vi ska få möjlighet att ta del av Ditt synsätt i ämnet. 

De frågeområden vi bland annat kommer att beröra är utomhuspedagogikens 

fördelar och nackdelar samt Din syn på barns lärande utomhus.  

Vi beaktar vetenskapsrådets etiska principer och därför är intervjun självklart 

frivillig, men vi är tacksamma om du vill medverka. Vi skulle uppskatta ditt 

deltagande i denna intervju, då det är av stor vikt för oss i genomförandet av vår 

forskning i ämnet. Dina tankar är mycket viktiga för att vår uppsats ska bli 

tillförlitlig.  

 

Detta brev kommer inom några dagar följas upp av ett telefonsamtal av oss där 

vi har en förhoppning om att vi kan bestämma datum och tid för intervjun.   

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Marie Bergström och Sara Wikström 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor  
 

 

Vad är mest positivt med ditt arbete? 

Viket är ditt förhållningssätt till naturen och att vistas ute? 

 

Vad är utomhuspedagogik för dig? 

Kan du ge något exempel från verksamheten som är utomhuspedagogik för dig? 

 

Utomhuspedagogikens fördelar 

Ur barnens perspektiv? 

Ur pedagogernas perspektiv? 

 

Utomhuspedagogikens nackdelar 

Ur barnens perspektiv? 

Ur pedagogernas perspektiv? 

 

Pedagogens syn på barns lärande utomhus 

Är det skillnad på barns lärande inomhus och utomhus, i så fall hur? 

Hur anser du att utomhusmiljön stimulerar barnen?  

Hur anser du att naturen stimulerar varje barns utveckling utifrån deras individuella 

förutsättningar?  

Hur ofta vill du ge barnen chansen till att vistas i en ostrukturerad utomhusmiljö och hur ofta 

går det rent organisatoriskt? 

 

Pedagogens syn på sitt eget lärande utomhus 

Vad och hur planerar du din utomhusvistelse 

Vad ser du som utmaningar för din egen roll med utomhusvistelsen?  

 

Styrdokument 

Hur tolkar du styrdokumenten (Lpfö 98 och lokal arbetsplan) utifrån ett utomhuspedagogiskt 

perspektiv? 

Hur ser den lokala arbetsplanen ut ur ett utomhuspedagogiskt perspektiv? 

 

 

 

 

Här kan den som antecknar få komma in och ställa eventuella frågor om det är ok med 

respondenten. 

 

 

 

 


