
HÖGSKOLAN I HALMSTAD 
Sektionen för lärarutbildningen 
Lärarprogrammet 210hp 
Examensarbete 15hp 
HT 2008 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

MÖJLIGHETER OCH HINDER MED 
UTOMHUSPEDAGOGIK 

 
En studie om vilka möjligheter och hinder pedagoger i förskolan upplever 

med utomhuspedagogik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Författare                     Handledare 
Sara Cederholm                    Lars Kristén 
Sofie Svensson                    Linn Eriksson 
 
 
Examinator 
Anders Nelson 
 
Medexaminatorer 
Claes Ericsson 
Marie – Helene Zimerman – Nilsson  



 2  

Abstract 
 
Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt där lärandet sker utomhus i verkliga miljöer, barnen 

får upplevelser de senare får reflektera över. Lärandet blir handlingsbaserat. När barnen får 

uppleva och använda alla sinnen i lärprocessen så ökar deras minneskapacitet.  

Syftet med examensarbetet var att belysa vad pedagogerna på en förskola ser för möjligheter 

och hinder med utomhuspedagogik. För att kunna detta måste även pedagogernas tankar om 

vad utomhuspedagogik är belysas. I undersökningen användes kvalitativa intervjuer som 

metod. Nio pedagoger på en förskola intervjuades om vad de anser att utomhuspedagogik är, 

vad de ser att det finns för möjligheter och hinder med utomhuspedagogik samt hur de arbetar 

med det. Resultatet visar att det som pedagogerna ansåg vara de största möjligheterna var att 

det blir ett annat socialt samspel mellan barnen, fantasin främjas och motoriken utvecklas. De 

såg även en positiv effekt av utomhuspedagogik då ljudnivån sjunker. De hinder pedagogerna 

såg var sig själva, vädret, dålig utemiljö, säkerheten och att man har olika definitioner av 

utomhuspedagogik. På förskolan där vi intervjuade pedagogerna använde man sig inte av 

utomhuspedagogik i den utsträckningen de skulle vilja. Utomhuspedagogik för pedagogerna 

var inte densamma som den som definieras i litteraturen. Många pedagoger saknar utbildning 

inom utomhuspedagogik och vet inte vad utomhuspedagogik står för. Detta leder till att de 

inte vet hur de ska använda sig av det.  

 

 

 

Nyckelord: Barn, Förskola, Pedagoger, Utomhuspedagogik 
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Förord 

 

Under vår lärarutbildning har vi fått bekanta oss med utomhuspedagogik. Vi tycker det är en 

bra arbetsmetod med verklighetsanknytning. Barn spenderar enligt vår erfarenhet allt mer tid 

inomhus. Genom att låta barnen bara vara inne får de inte samma verklighetsanknytning. Ska 

man som pedagog prata med barnen om tillexempel maskar så är det skillnad på att se en 

mask i en bok och en mask i verkligheten. Vi har observerat att definitionen av vad 

utomhuspedagogik är skiljer sig åt från pedagog till pedagog. Några anser att 

utomhuspedagogik innebär att man bedriver all verksamhet ute, medan andra pedagoger anser 

att utomhuspedagogik är att gå ut och räkna matematik ibland.   

 

När vi i vår utbildning till lärare läste utomhuspedagogik fick vi mycket av de positiva 

sidorna. Vi fick mycket tips och idéer på aktiviteter som kunde göras tillsammans med 

barnen. Samt om den positiva effekt som utomhuspedagogik har på barnens utveckling. Vi 

har dock inte fått något om hinder i utomhuspedagogiken. Vi anser att det är viktigt att vara 

medveten om dessa hinder för att kunna undvika dem. Därför ville vi undersöka vad 

pedagoger som är verksamma i förskolan anser att det finns för möjligheter och hinder med 

utomhuspedagogik.  

 

Författarna har bidragit lika mycket till arbetet. Alla avsnitt i arbetet har skrivits tillsammans. 

Genom diskussioner har beslut tagits om vad som ska och inte ska vara med i arbetet.  

 

Vi vill tacka… 

... de pedagoger som tog sig tid att ställa upp på våra intervjuer.  

... våra handledare Lars Kristén och Linn Eriksson.  
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1. Inledning 

 

Utomhuspedagogiken kännetecknas av att den är ett handlingsorienterande lärande (Dahlgren, 

Malmer, Nelson & Szczepanski, 2006). Det innebär att kunskap utvecklas genom handling 

(a.a.). Ett annat kännetecken för utomhuspedagogiken är att lärandet sker praktiskt utomhus 

(Hård af Segerstad, 1999).  

 

Utomhuspedagogik är en process. En plats för lärandet, ett sätt att lära och en 

mening med lärandet. Utomhuspedagogiken kopplar samman känsla och förnuft, 

anden och handen, teori och praktik, ”knopp och kropp.”  

           (Lärarförbundet, 2005 s.92)  

 

 

John Dewey ansåg att skolan var för fokuserad på läromedel och på pedagogen (Kroksmark, 

2003). Istället skulle undervisningen utgå från barnens egna förutsättningar. Pedagogens roll 

skulle vara att leda och uppmuntra olika aktiviteter som var bra bland annat för barnens egen 

utveckling (a.a.). En undersökning av Kaplan och Kaplan visar att barn som vistas ute i 

naturen blir mer nöjd med sig själv (Dahlgren, Malmer, Nelson & Szczepanski, 2006). Vistas 

barn ute minskar också konflikterna och barnen får bättre koncentrationsförmåga (a.a.).  

 

Det blir lättare för barnen att förstå det teoretiska om de får möjlighet att använda sig av flera 

sinnen samtidigt utomhus (Bergholm, 2004). Människors kommunikation sker till största del 

tillexempel genom lukt och känsel (Dahlgren, Sjölander, Strid & Szczepanski, 2007). När 

barnen vistas ute skapar de sina egna erfarenheter genom observationer (Dahlgren, Malmer, 

Nelson & Szczepanski, 2006). Detta sker i samarbete med pedagogen. Barnens egna 

reflektioner inomhus spelar inte lika stor roll som utomhus (a.a.).  

 

Ett hinder för utomhuspedagogik kan vara att pedagogerna saknar kunskap inom ämnet 

(Bergholm, 2004). Bristen på kunskap kan göra pedagogerna osäkra och rädda för att 

misslyckas, man väljer då istället att stanna inne i klassrummet (Lundegård, Wickman & 

Wohlin, 2004).  
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Barn i förskolan ska få grunden till ett livslångt lärande genom att barnen får delta aktivt 

(Lpfö98). I förskolan ska barnen få möjlighet att utveckla sin motorik, koordinationsförmåga 

och kroppsuppfattning (a.a.).  

 

I läroplanen för förskolan (Lpfö 98) står det att:  

 

Barnen skall växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten skall ge 

utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl 

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

aktiviteter både i planerad miljö och naturmiljö.  

   (Lpfö98 s.7 Skolverket) 

 

För att kunna bedriva utomhuspedagogik fullt ut är det viktigt att ha kunskap om hur 

undervisningen kan läggas upp (Lundegård, Wickman & Wohlin, 2004). Det är även viktigt 

att veta vilka möjligheter och hinder som det finns med utomhuspedagogiken (a.a.).  

 

Pedagoger som inte har någon erfarenhet eller utbildning inom utomhuspedagogik tror vi 

håller sig till den mer ”traditionella” verksamheten. Genom en studie kan då framkomma 

vilket synsätt och vilka möjligheter och hinder pedagogerna ser med utomhuspedagogik och 

varför de använder sig av det eller inte. Synliggörs möjligheter och hinder enligt pedagogerna 

anser vi att det blir lättare att bedriva utomhuspedagogik. Då kan hindren undvikas och 

möjligheterna utnyttjas.  
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2. Syfte 

 

Syftet med examensarbetet var att belysa vad pedagogerna på en förskola ser för möjligheter 

och hinder med utomhuspedagogik. För att kunna detta måste även pedagogernas tankar om 

vad utomhuspedagogik är belysas.  

 

 

3. Frågeställningar 

 

Vilka möjligheter och hinder finns det med utomhuspedagogik?  

Vad anser pedagogerna att utomhuspedagogik är?  
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4. Bakgrund 

 

4.1. Vad är utomhuspedagogik?  

Centrum för Miljö – och Utomhuspedagogik ger denna definition av vad utomhuspedagogik 

innebär:  

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel 

mellan upplevelse och reflektion, grundat på konkreta erfarenheter i autentiska 

situationer.  

Utomhuspedagogik är dessutom 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. 

                                                  

              (Bergholm, 2004. http://www.oru.se/templates/oruExtNormal____37681.aspx) 

 

Ytterligare en definition av utomhuspedagogik är att det är både en plats och ett innehåll för 

lärandet (Dahlgren, Sjölander, Strid & Szczepanski, 2007). Främst är det dock ett sätt att lära 

(a.a.). Utomhuspedagogik innebär att miljön är en samtalspartner och att pedagogen är en 

medupptäckare som ger den lärande ett fritt spelrum (Lärarförbundet, 2005). 

 

Utomhuspedagogiken kännetecknas av att lärandet sker praktiskt utomhus (Hård af Segerstad, 

1999). Genom utomhuspedagogik får barnen tillgång till lärande av verkligheten. 

Utomhuspedagogiken begränsar inte lärandet som klassrummets fyra väggar kan göra (a.a.).  

Det som utmärker utomhuspedagogiken är en förening av känsla, handling och tanke 

(Dahlgren & Szczepanski, 1997). Något som karaktäriserar utomhuspedagogiken är att den är 

handlingsbaserad, vilket omfattar att kunskap utvecklas genom handling (Dahlgren, Malmer, 

Nelson & Szczepanski, 2006).  Kunskapen har sin grund i iakttagande och handling i den 

utomhuspedagogiska traditionen (Dahlgren & Szczepanski, 1997).  

 

Utomhuspedagogiken behöver inte bara bedrivas i tillexempel skogen och på stranden 

(Dahlgren & Szczepanski, 1997). Utomhuspedagogik kan bedrivas på tillexempel 

förskolegården, i parken och på bondgården. Syftet med aktiviteterna är att skapa ett aktivt 
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deltagande hos barnen och att ge dem en direktkontakt med materialet. Dock är det så att de 

miljöer som passar bäst för inlärning är de miljöer som är ostrukturerade och föränderliga 

(a.a.). Är miljön planerad finns det alltid en tanke om vad som ska göra på platsen och vilka 

behov som ska tillgodoses där (Grahn, Mårtensson, Lindblad, Nilsson & Ekman, 1997). I 

naturen blir det mer spontant då naturen inte är planerad eller vänder sig till någon speciell 

(a.a.).  

 

Utomhuspedagogik är enligt Dahlgren och Szczepanski (1997) den enda pedagogiken som 

med ett uttryck anger var lärandet sker. Utgångspunkten för lärandet är verklighetsanknytning 

och direktkontakt. Inomhus kan man bara beskriva kunskapen (Lärarförbundet, 2005). 

Utomhuspedagogiken anger även ett innehåll för lärandet och ett sätt att lära (Dahlgren och 

Szczepanski, 1997). Författarna menar att om man använder sig av utomhuspedagogiken som 

en metod skapas möjligheter att förena bland annat begreppskunskap och teoretiska kunskap. 

För att undervisningen ska ge bestående resultat bör den innehålla både ”hands on” och 

”minds on”. Detta är ett av utomhuspedagogikens huvudsyften. Handlandet blir här en form 

av kunskap som den teoretiska delen inte kan förmedla (a.a.).  

 

Utomhuspedagogik handlar inte bara om natur och friluftsliv, det handlar lika mycket om 

kultur, geografi, historia och språk (Lärarförbundet, 2005).  Det är inte meningen att all 

verksamhet som bedrivs inne ska flyttas ut, det är inte bara för barnen att gå ut i skogen och få 

en uppgift som ska utföras på ett speciellt sätt (Lärarförbundet, 2005). För att barnen ska få ett 

positivt förhållningssätt till naturen är det viktigt att pedagoger och andra vuxna, förmedlar en 

positiv inställning till naturen genom både ord och handling (Grahn, Mårtensson, Lindblad, 

Nilsson & Ekman, 1997). I en studie gjord på ett barnhem i USA visar det sig att barn som 

ofta vistas ute och på så sätt har en nära kontakt med naturen, uppvisade ett lugnare och mer 

harmoniskt beteende jämfört med barn som vistades mycket inomhus (a.a.).  

 

 

4.2. Historisk tillbakablick 

En av de fösta som förespråkade undervisning i autentisk miljö var Johan Amos Comenius 

(1592 – 1670) (Dahlgren & Szczepanski, 1997). Comenius talade för konkret undervisning 

och att lärandet skulle ske genom samtal (Kroksmark, 2003). Eleverna fick lära känna och 



 11  

utforska de saker som de skulle lära sig om. Comenius menade att lärandet skulle gå från det 

kända till det okända.  

 

Jean – Jacques Rousseau (1712 – 1778) menade att lärandet ska ske utan tvång, av egen 

motivation, nyfikenhet och lust. Lärandet sker genom lek och genom sinnliga erfarenheter 

(a.a.). Rousseau ansåg att det var viktigt att barnen fick möta verkligheten under sin uppväxt 

(Dahlgren & Szczepanski, 1997).  

 

Många forskare inom didaktikens historia ser Johann Heinrich Pestalozzi (1747 – 1827) som 

en av de främsta didaktiska praktikerna (Kroksmark, 2003). Han ansåg att i en lärandeprocess 

måste handen, huvudet och hjärtat alltid vara delaktiga. Målet med all undervisning enligt 

Pestalozzi är att alla människor ska skapa en egen kraft att utvecklas och att ständigt skaffa 

sig nya erfarenheter och kunskaper. Pestalozzi menade att läraren alltid måste utgå från det 

naturlig, enkla och konkreta (a.a.). 

 

Ellen Key (1849 – 1926) talar om en skola som tar sin utgångspunkt i barnens egen erfarenhet 

och aktiviteter och på så sätt förbereda dem för livet (Kroksmark, 2003). Key menade att 

utgångspunkten för lärande och kunskap låg i att barnen fick möta verkligheten (Dahlgren & 

Szczepanski, 1997).  Kunskap ska inte bara sökas i böcker utan även i verkligheten (a.a.). 

 

John Dewey (1859-1952) ansåg att skolaktiviteterna skulle stödja barnen till att delta i 

samhället (Kroksmark, 2003). Han menade att om skolan och samhället innehöll samma saker 

och om barnen kunde känna igen arbetsformen i samhället från skolan, skulle detta vara något 

som gör att barnen känner mening med skolarbetet. Dewey ansåg att skolan var för fokuserad 

på läromedel och på pedagogen. Han menade att barnen skulle ta sig an skolans uppgifter 

utifrån sina egna förutsättningar och att pedagogens uppgift var att leda verksamheten (a.a.). 

Dewey menade att det är i praktiska erfarenheter som vi utvecklas (Dahlgren & Szczepanski, 

1997). Det är genom att undersöka barnen får erfarenheter, men för att erfarenhet ska bli till 

kunskap måste vi reflektera över dem (a.a.). Reflektion uppstår först när barnen har deltagit 

och gjort något praktiskt (Lundegård, Wickman & Wohlin, 2004). Dewey menar att det inte är 

slumpmässig handling som gör lärandet (Kroksmark, 2003). För att barnen ska lära sig måste 

handlingen vara kontrollerad och experimentell (a.a.). Barnens intresse och aktiviteter ska 

vara utgångspunkt för lärandet (Dewey, 1998). Handling och tänkande hör alltid ihop enligt 

Dewey (Kroksmark, 2003). Ett av Deweys mest kända uttryck är ”Learning by doing”. I 
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uttrycket ”Learning by doing” kan det tolkas att barnen lär när de är aktiv mot sin omvärld 

(Dewey, 1998).  

 

 

4.3. Möjligheter och hinder med utomhuspedagogik 

Till största del är vår kommunikation inte verbal utan den sker tillexempel genom lukt, smak 

och känsel (Dahlgren, Sjölander, Strid & Szczepanski, 2007). Det blir då viktigt att använda 

även dessa sinnen för att lära. Använder sig barnen av dessa sinnen under lärprocessen ökar 

minneskapaciteten (a.a.). Utemiljön bjuder på olika sinnesintryck, som tillexempel olika 

lukter, ljud och rörelse (Dahlgren & Szczepanski, 1997). Dessas olika intryck och upplevelser 

talar till barnens alla sinnen vilket engagera både kropp och sinne. På så sätt förankras 

upplevelsen djupare i minnet (a.a.).   

 

Utomhuspedagogiken är viktig för kroppens behov av rörelse och intryck (Brügge, 1999).  

För att kunna utvecklas intellektuellt både i förskolan och i skolan behöver man motorik 

(Lärarförbundet, 2005). Om motoriken hämmas, hämmas det kreativa tänkandet (a.a.). Den är 

också viktig för att stimulera hjärnan och det intellektuella tänkandet (Brügge, 1999). Detta är 

speciellt viktigt idag när den mesta av inlärningen sker inomhus i klassrummen (a.a.). När 

klassrummet lämnas blir det barnens upptäckter som styr (Lundegård, Wickman & Wohlin, 

2004). När barnen möter en annan miljö än klassrummet stimuleras deras nyfikenhet och de 

ställer mer spontana frågor (a.a.). För att barnen ska känna nyfikenhet och lust för att utforska 

sin omgivning behöver de ha en trygg bas som de kan utgå från och återvända till (Grahn, 

Mårtensson, Lindblad, Nilsson & Ekman, 1997). Saknar barnen en trygg bas minska deras 

lust till att utforska omgivningen (a.a.). Nyfikenhet är en av de viktigaste förutsättningarna för 

lärande (Hård af Segerstad, 1999). När barnen möter och få uppleva utemiljöer av olika 

karaktärer stimuleras deras nyfikenhet (a.a.). Barn lär genom härmning och inte genom det 

som pedagogen säger (Lundegård, Wickman & Wohlin, 2004). Detta gör att när barnen får 

använda kroppen lär de in bättre än när barnen bara får sitta stilla och lyssna (a.a.).  

 

Genom att ta ut gruppen i naturen skapas ett beroendeförhållande mellan gruppens 

medlemmar (Dahlgren & Szczepanski, 1997). Detta hjälper till att utveckla personligheten, 

skapa trygghetskänsla och tillit i förhållande till varandra. Det ger de olika 
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gruppmedlemmarna en förståelse för hur deras egna förmågor på bästa sätt kan användas för 

att hela gruppen ska lyckas (a.a.).   

 

Det finns naturskolor i Sverige använder sig av mottot ”att lära in ute” (Lundegård, Wickman 

& Wohlin, 2004). Detta använder de som ett komplement till den traditionella skolan där 

pedagogerna lär ut inne i klassrummet. Uterummet används som en pedagogisk metod där 

barnen kan lära sig andra saker än tillexempel biologi. De som arbetar i naturskolor kan se hur 

fakta bättre tillgodogörs i uterummet av barnen. Barnen kan även bearbeta fakta på ett bättre 

sätt, så kunskap skapas. För att pedagogen ska kunna ge barnen ett arbetssätt som är 

undersökande i uterummet är det viktigt att ge barnen frihet i de uppgifter de får och ska lösa. 

På naturskolorna menar de att detta ger mer aktiva barn då barn och människor till naturen är 

nyfikna (a.a.).  

 

I Sverige finns ur och skur förskolor där barnen vistas ute största delen av dagen (Drougge, 

1996). Ur och skurs grundidé är genom att vara ute året om förses barnens behov av rörelse, 

gemenskap och kunskap, verksamheten har uppkommit ur Friluftsfrämjandet. Målet är att 

barnen ska få kunskap och förståelse om sambanden i naturen. För att förmedla kunskap till 

barnen använder sig pedagogerna av lek och ett arbetssätt som är undersökande. Pedagogerna 

är aktiva i barnens aktiviteter. När barnen leker bryter pedagogerna inte leken för olika rutiner 

då de anser att det är genom lek som barnen lär sig (a.a.).  

 

I en tidigare undersökning om vad det är som motiverar pedagoger till att använda 

utomhuspedagogik har det framkommit att det är faktorer som kunskapsformer, förändrat rum 

för lärandet, hälsoaspekter, pedagogens eget intresse och respons och delat ansvar som ses 

som motiverande (Knutsson & Laestadius, 2005). Väderlek, schematisk uppdelning, 

elevgruppen, pedagogens erfarenhet och verifikation av måluppfyllelse är hinder med 

utomhuspedagogik enligt pedagogerna. Undersökning är gjord med pedagoger från 

förskoleklass upp till skolår tre (a.a.).  

 

Det som kan skapa hinder för att ha fungerande utomhuspedagogik kan bland annat vara att 

storleken på gruppen är fel, det vill säga att gruppen är för stor (Lundegård, Wickman & 

Wohlin, 2004). Men det kan även vara att det inte finns rätt natur i närheten eller att barnen är 

för små. Finns inte rätt natur i närheten och barn och pedagoger måste utnyttja olika 

transportmedel för att ta sig till tillexempel skogen blir det lätt dyrt. Ska pedagogen 
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tillexempel prata om insekter som lever i eller vid vatten och gör det där det inte finns något 

vatten finns risken att barnen snabbt tappar intresset för det som pedagogen hade planerat 

(a.a.). Barn som inte är vana att vara utomhus kan lätt tappa koncentrationen och då störa de 

andra barnen i gruppen (Bergholm, 2004). Dessa barn kan även känna en rädsla för att befinna 

sig i okända miljöer (a.a.).  

 

Många pedagoger känner sig rädda och osäkra i att gå ut och ha aktiviteter (Lundegård, 

Wickman & Wohlin, 2004). Rädslan och osäkerheten kan bero på att de inte vill misslyckas 

och inte har så stor erfarenhet av utomhuspedagogik (a.a.). Ytterligare en anledning att 

pedagogerna inte vill använda sig av utomhuspedagogik är att de anser att de saknar kunskap 

(Bergholm, 2004).  

 

 

4.4. Vad säger läroplanen för förskolan? 

I läroplanen (Lpfö98) står det att förskolan ska bedriva ett demokratiskt arbetssätt där barnen 

deltar aktivt och ska få grunden till ett livslångt lärande (Skolverket, 2006). För alla barn ska 

tiden på förskolan vara rolig, trygg och lärorik. Barnen ska få tid att utveckla sin förmåga att 

iaktta och reflektera. I förskolan ska barnen även få möjlighet att utveckla sin nyfikenhet och 

sin förmåga att leka och lära. Utrymme till barnen ska ges för deras egen fantasi och 

kreativitet i lek och lärande. Detta gäller både inomhus och utomhus (a.a.). 

 

Barnen ska i förskolan få stöd i sin utveckling av motoriken (Skolverket, 2006). I förskolan 

ska barnen även få utveckla sin kroppsuppfattning och koordinationsförmåga (a.a.).  

 

Barnen ska i sin utevistelse få möjlighet till att vistas både i miljö som är planerad och i 

miljöer som inte är det (Skolverket, 2006). I naturen ska barnen ha möjlighet att utveckla en 

förståelse för hur deras handlingar påverkar miljön. Barnen ska lära känna sin närmiljö och 

respektera den och allt levande som finns där (a.a.).  
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5. Metod  

 

Metoden som är vald är kvalitativa intervjuer. Kvalitativa intervjuer ger information om 

pedagogernas syn på utomhuspedagogiken (Johansson & Svedner, 2001).  Den metoden 

valdes då syftet var att belysa vad pedagogerna tänker och tycker och inte hur många som 

tycker och tänker. 

 

 

5.1. Urval 

Undersökningen skedde på en förskola i södra Sverige. Förskolan valdes på grund av de 

förutsättningar som finns i närmiljön för att använda sig av utomhuspedagogik. Förskolan har 

närhet till skog, hav och ängar. När förskolan var vald blev intervjupersonerna slumpmässigt 

utvalda. Pedagogerna på förskolan fick själva bestämma om de ville bli intervjuade eller ej.  

 

I undersökningen har nio stycken pedagoger deltagit. Totalt arbetar tolv stycken pedagoger på 

förskolan.  Fyra av pedagogerna är förskollärare, fyra är barnskötare med 

kompetensutveckling och en är fritidspedagog. Alla är de intervjuade är kvinnor och har 

arbetat mellan 18 och 30 år.  

 

Förskolan består av fyra avdelningar. Tre stycken 2 – 5 avdelningar och en 

småbarnsavdelning där barnen är 1 – 2,5 år. Småbarnsavdelningen har 14 stycken barn medan 

de andra tre avdelningarna har 17 stycken barn vardera. På förskolan arbetar totalt tolv 

stycken pedagoger, tre stycken på varje avdelning. Varje avdelning har sin samling och sina 

aktiviteter. Enda gemensamma aktiviteten är när barnen är ute på den gemensamma gården.  

 

 

5.2. Datainsamling 

Den metod som användes vid undersökningen var kvalitativa intervjuer, både enskildintervju 

och gruppintervju användes. Enligt Kvale (1997) är syftet med en forskningsintervju att 

”erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna 

fenomenens mening.” (Kvale, 1997, s.13). Det som undersöktes var vad pedagogerna tyckte 

och tänkte om utomhuspedagogik. Meningen med undersökningen var att gå djupare in på 

vad de pedagoger som blivit intervjuade tyckte. Ska det undersökas hur många eller hur 
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vanligt användas kvantitiv studie (Trost, 1993). Om man däremot vill förstå eller hitta ett 

mönster ska man använda sig av en kvalitativ studie (Trost, 1993).   

 

Intervjuguiden består av tre huvudområden. Dessa är inledande frågor, om utomhuspedagogik 

och utomhuspedagogisk verksamhet (se bilaga 1). De inledande frågorna består av frågor om 

intervjupersonerna och barngrupperna. Detta för att få en förförståelse om pedagogerna. 

Frågorna om utomhuspedagogik är för att få reda på vad utomhuspedagogik är för just dessa 

pedagoger. För att sen kunna fråga om och hur de i så fall arbetar med det. Frågorna följs upp 

av följdfrågor som är relevanta till pedagogernas svar. Frågorna till gruppintervjuerna och den 

enskilda intervjun var samma.  

 

Hög grad av standardisering innebär att situationen och alla frågor är samma för alla 

intervjuer (Trost, 1993). Den kvalitativa intervjun består av fasta frågeområden medan 

frågorna kan variera mellan de olika intervjuerna (Johansson & Svedner, 2001). Intervjuerna i 

denna undersökning har således en låg grad av standardisering. Vid intervjuerna fanns det tre 

fasta frågeområden, medan frågorna formulerades utefter intervjupersonernas svar. 

Intervjuerna hade en hög grad av strukturering vilket innebär att intervjun handlade om ett 

ämne (Trost, 1993).  

 

 

5.3. Genomförande 

Kontakt togs med förskolan genom telefonsamtal. Samtal fördes med en av pedagogerna som 

informerade de andra pedagogerna. Även ett brev skickades till förskolan (se bilaga 2) med 

kortfattad information om undersökningen. Tid för intervjuerna bestämdes genom samma 

pedagog.  

 

Först genomfördes en pilotintervju därefter ändrades några av frågorna i intervjuguiden. 

Frågorna gjordes mer öppna och några frågor tillkom. Intervjuerna som ingår i den empiriska 

undersökningen består av fyra olika intervjuer. Det genomfördes en intervju på varje 

avdelning på förskolan. Tre av intervjuer genomfördes i grupp, med två grupper om tre 

intervjupersoner och en grupp om två intervjupersoner. Den fjärde intervjun genomfördes 

enskilt. En nackdel med gruppintervju kan vara att den mer tystlåtna inte kommer till tals och 

om den mer pratsamma tystas ner kan stämningen lätt blir tyckt (Trost, 1993). Ytterligare en 
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nackdel är att intervjupersonerna lätt påverkas av varandra (Trost, 1993). Fördelar med 

gruppintervjuer kan vara att det ofta uppstår spontana uttalande om det ämne som diskuteras 

(Kvale, 1997). Alla intervjuerna genomfördes på förskolan.  

 

En diktafon användes under intervjuerna. Detta för att få med allt som sades under 

intervjuerna. Efteråt transkriberades intervjuerna.  

 

5.4. Dataanalys 

När kvalitativa intervjuer analyseras försöks det hitta vad den person som intervjuats menar, 

tänker och känner (Trost, 1993). Liksom inom fenomenologin där man vill komma fram till 

det som är konkret och naturligt (Bjurwill, 1995). Intervjuerna lästes igenom flera gånger. Här 

söktes likheter och generaliseringar gjordes. Intervjupersonernas svar vred och vändes och 

tolkades för att få fram olika teman som hade anknytning till frågeställningarna. De olika 

temana markerades och delades upp i olika kategorier. Citat valdes ut för att befästa de olika 

kategorierna.  

 

5.5. Etiska riktlinjer 

Innan intervjuerna påbörjades informerades intervjupersonerna om undersökningens syfte och 

undersökningsmetoden. Hänsyn togs till informationskravet som innebär att 

intervjupersonerna informerades om vilken uppgift de hade och vilka villkor som gällde 

(Vetenskapsrådet). Intervjupersonerna informerades om att det var frivilligt att medverka i 

studien och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan i studien. Genom att 

intervjupersonen samtycker till att delta i studien uppfylldes samtyckeskravet. 

Intervjupersonerna informerades också om att de när som helst kunde avbryta sin medverkan i 

studien. Väljer en intervjuperson att inte delta eller avbryta intervjun ska detta ske utan 

påtryckningar eller annan påverkan. Intervjupersonerna informerades om att 

konfidentialitetskravet gällde. Uppgifter om personer som deltagit i studien förvaras och 

rapporteras på ett sådant sätt att inte personerna kan identifieras av utomstående. Slutligen 

informerades intervjupersonerna om nyttjandekravet som innebär att uppgifterna bara får 

användas till det som de har samlats in för. Med detta menas att uppgifterna inte får lämnas ut 

till tillexempel företag som vill använda det i sin marknadsföring (a.a.).  
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6. Resultat 

 

Resultatet är uppdelat efter våra frågeställningar, vad anser pedagogerna att utomhus 

pedagogik är?, vilka möjligheter och hinder finns det med utomhuspedagogik? Möjligheterna 

och hindren är uppdelade var för sig, dessa är också uppdelade i olika kategorier. För att få 

större förståelse för hur pedagogerna tänker om utomhuspedagogik så finns även kategorin 

hur arbetar pedagogerna med utomhuspedagogik? Namnen på pedagogerna fingerade.  

 

6.1. Vad anser pedagogerna att utomhuspedagogik är?  

Enligt pedagogerna är utomhuspedagogik när barnen har aktiviteter ute. Pedagogerna säger att 

allt man kan göra inne kan man göra ute.  

 

6.1.1. Allt man kan göra inne kan man göra ute 

När pedagogerna pratar om utomhuspedagogik så pratar de om både att vara på gården och att 

gå iväg till skogen eller annan närmiljö. Det ämne som främst kom på tal om att lära in ut var 

matematik.  

 

…när vi var ute i skogen å vägde och mätte, hämtade stenar ett visst antal å 

vägde i förhållandevis till pinnar å både mängd å vikt.  

    (Emma) 

 

 

Gården ses som en viktig del i utomhuspedagogiken enligt pedagogerna. De vill att den 

pedagogiken som de använder sig av inne ska de också använda sig av ute. Det ska inte finnas 

någon skillnad. 

 

 Alltså det finns inget speciellt för mig 

     (Angelika) 

 

Precis som det finns olika rum inne som fyller olika funktioner ska det utomhus finnas olika 

rum som fyller barnens behov. Rummen ute ska tillfredställa barnen genom att det ska finnas 

en mattehörna, ateljé och en bygghörna. Pedagogerna anser att det inte bara är för barnen att 

komma ut och leka och sysselsätta sig själva. Pedagogerna pratar också om en stimulerande 

utemiljö där barnen bland annat kan träna sin motorik på en hinderbana.  
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Alltså man kan ju göra allt man gör inne kan man ju göra ute. Så tänker jag. 

Alltså man kan räkna, sortera, klassificera, alltså begreppsbildning. Motorik, 

grovmotorik. 

    (Emma) 

 

Det är väl det att kunna se möjligheterna ute inte bara att gå ut och ”leka” som 

det har varit då tillbaka att man går ut och leker å så får barnen sysselsätta sig 

utan utomhuspedagogik det är en stimulerande utemiljö som gör det till positivt 

för barnen att hitta olika möjligheter till att leka.  

    (Lisa) 

 

 

Pedagogerna berättar att de regelbundet under året går ut i naturen med de äldsta barnen på 

förskolan. Under dessa utevistelser är tiden planerad, då får barnen bland annat lära känna 

naturen.   

 

Jag känner att när vi [pedagogerna] är ute med naturgruppen så jobbar vi med 

utomhuspedagogik å grejer. Å man [barnen] samlar löv å sånt… 

                          (Emma) 

 

 

    

 

6.2. Vilka möjligheter finns det med utomhuspedagogik?  

 

… möjligheterna är ju helt enorma egentligen. Alltså (tystnad) till kunskap, alltså 

barnen kan ju få enorma kunskap…  

     (Angelika) 

 

De kategorier som identifierades som möjligheter med utomhuspedagogik är det sociala 

samspelet mellan barnen främjas, nyfikenheten väcks utomhus och att utomhuspedagogik 

främjar den motoriska utvecklingen. Pedagogerna ser även en positiv effekt av att vara ute då 

ljudnivån sjunker. 
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6.2.1. Ljudnivån sjunker utomhus  

När barnen får komma ut och vistas i naturen sjunker ljudnivån. Detta är bra både för barn 

och också för pedagoger.  

 

Härligt å, alltså det blir ju en helt annan ljudnivå. 

    (Angelika) 

 

När man märker att (gör en gest som visar stim och hög ljudnivå) så får man ju 

stimulera dom med lite andra grejor. Då har man ju haft lite matte å lite eee 

målning och lite så.  

     (Britta) 

 

6.2.2. Det sociala samspelet mellan barnen främjas 

När barnen är ute på gården får de träffa barn i olika åldrar från de andra avdelningarna. De 

får även möta pedagogerna från resten av förskolan. När femåringarna är ute med 

naturgruppen får de träffa barn i samma ålder men som går på de andra avdelningarna.  

Då barnen skapar nya kontakter bildas nya kompisgrupper. Det blir ett annat samspel mellan 

barnen.  

 

Man träffas ute över gränserna så att säga. 

    (Anna) 

 

Samspelet mellan barnen. Sen hittar man ju varandra, på andra avdelningar kan 

man ju hitta kompisar ute.  

(Inga) 

 

6.2.3. Nyfikenheten väcks utomhus 

Pedagogerna tycker att det är bra med miljöombyte och frisk luft. Ute kan man väcka 

nyfikenhet både för det kända och okända. Som när barnen får räkna med stenar eller kottar 

ute. Genom detta blir det även konkretare. Att vara ute främjar även fantasin, skapandet och 

kreativiteten anser pedagogerna. Är utemiljön stimulerande så främjas barnens lek.  

 

 Hur miljön ser ut ute bland barnen kanske e det mest viktiga (tystnad). 

     (Anna) 
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6.2.4. Utomhuspedagogik främjar den motoriska utvecklingen 

Genom att vistas ute blir rörligheten större då barnen har större ytor att röra sig på. Då får 

barnen träna det grovmotoriska och hela kroppen får röra sig. Att barnen får komma ut och 

gräva, hoppa, springa, gunga och cykla gör att barnen får träna sin motorik.  

 

alltså då att man är aktiva att vissa barnen det här att sitta ner å gräva…      

                    (Ulla-Britt) 

 

Pedagogerna pratar även om möjligheter om att leka lekar ute och på så vis träna upp 

motoriken. På förskolans gård vill pedagogerna gärna ha en hinderbana. På hinderbanan ska 

barnen få träna sin motorik.  

 

 

Jobbar man på en småbarnsavdelning så är motoriken…Å dom flesta som 

kommer som ettåringar kanske knappt kan gå så utomhus ger ju mycket mer 

möjligheter. 

                                 (Lisa) 

 

 

6.3. Vilka hinder finns det med utomhuspedagogik?  

Pedagogerna själva, dåligt väder, dålig utemiljö och säkerhet på gården och olika definitioner 

av utomhuspedagogik bland pedagogerna identifierades som hinder med utomhuspedagogik.  

 

 

6.3.1. Pedagogerna, det största hindret 

Enligt pedagogerna är det de själva som är det största hindret i utomhuspedagogik. 

Pedagogerna kan stå för både möjligheter och hinder inom utomhuspedagogiken. Tycker man 

som pedagog om att vara ute i naturen ger detta större möjligheter medan pedagoger som 

gillar att vara inne är ett hinder för utomhuspedagogiken. 

 

Vi är innekatter alla tre. 

     (Kerstin) 

 

 Ska pedagogerna använda sig av utomhuspedagogik så måste de ändra det sättet de tänker på 

i vanliga fall. Detta ställer andra krav på pedagogerna.  
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Jag tycker mer att det ligger hos oss pedagoger då. Att vi kanske tycker att det är 

lite klurigt å att komma till skott att göra det. Alltså ta sig för det. 

    (Emma) 

 

 

6.3.2. Dåligt väder  

Det hinder som nämndes vid alla intervjuer var vädret. Det är lättare på sommaren för att vara 

ute i regn och snöstorm är inget som lockar pedagogerna. På småbarnsavdelningen pratas det 

om att de minsta barnen mest står stilla när det är kallt och regnigt ute.  

 

Det är väl taskigt väder men det finns kläder för det också. 

     (Lisa) 

 

…som nu när de målar inne [målar om på avdelningen], så tänker jag hade det 

varit sommar hade man kunnat varit ute på ett helt annat viss. Så det är ju också 

klimatet. 

                        (Ulla-Britt) 

 

Under vår- och sommarmånaderna flyttar verksamheten i större utsträckning ut. Dock har 

även sommaren sina nackdelar. Solen är stark och det finns getingar som ses som ett stort 

hinder.  

 

 

6.3.3. Dålig utemiljö och säkerhet på gården  

Pedagogerna pratar om att de inte är nöjda med sin gård. De skulle vilja ha en mer 

stimulerande miljö för barnen, med tillexempel olika kreativa platser. Pedagogerna skulle 

även vilja ha en gård som bättre bidrar till barnens motoriska utveckling.  

 

Jaaa, å sen kan jag väl tänka så också att ha en något mer stimulerande miljö.  på 

vår gård, å inte bara skogen, utan ute på gården med, det här med vad men 

erbjuder på gården, som kan stimulera. 

                            (Kerstin) 

 

Gården ska vara mer en lärmiljö än bara en lekplats. Som det är nu känner pedagogerna att 

gården är mest en plats där barnen får frisk luft och kan leka fritt.  
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När man är ute så är ju barnen ute å leker. 

    (Terese) 

 

Eftersom gården är flera hundra kvadratmeter stor upplever pedagogerna att de inte har 

överblick över hela gården. Ofta vistas många barn ute samtidigt och det blir då enligt 

pedagogerna svårt att hålla reda på just ”sina” barn. Detta leder också till frågan om 

pedagogerna ska ta hand om barn från andra avdelningar eller bara barn från sin egen 

avdelning.  

 

Jag kan känna också att man har inte den eee (tystnad) eee att dom är lite 

överallt. När vi är ute på förskolan är vi många ute samtidigt om man nu ser här 

på förskolan. Det är ju ganska många barn så det kan ju hända lite. 

    (Britta) 

 

 

6.3.4. Olika definitioner av utomhuspedagogik bland pedagogerna 

Utomhuspedagogik kan betyda olika för olika pedagoger. Detta kan medföra hinder då några 

pedagoger kan mena nya cyklar och gungor medan andra avser att barnen lär in ute. Det blir 

då viktigt att definiera vad som menas med utomhuspedagogik och att man vänder sig till 

läroplanen.  

 

Nä, alltså jag tycker det är viktigt att man har nu ska jobba med utom… om man 

nu ska ha en sån… så är det nog viktigt att diskutera vad är utomhuspedagogik. 

Det är ju det första å det absolut viktigaste. Så att vi är överens om vad det är… 

Det viktigaste är att man har bestämt att vad Är, vad ska detta innehålla. Varför å 

att man utgår från läroplanen. Tror jag. Titta i läroplanen. Vad är det barnen ska 

få med sig här. 

                          (Angelika) 
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6.4. Hur arbetar pedagogerna med utomhuspedagogik?   

 

Förskolan bedriver inte utomhuspedagogik i någon större utsträckning. Barnens planerade 

utevistelser sker sporadiskt. Den enda planerade och återkommande aktiviteten som skedde 

utomhus var träffarna med naturgruppen för femåringarna.  

 

Nä (tystnad) vi har ingen. Våra utomhusmiljöer är inte alls speciellt bra. Det 

känns inte så. 

                          (Angelika) 

 

På förskolan är det främst med naturgruppen de använder sig av utomhuspedagogik. Då 

barnen är ute men naturgruppen är aktiviteterna utomhus planerade. De barn som är med i 

naturgruppen stannar inte kvar på gården när de träffas utan de går ut i skogen, till stranden 

eller annat närområde. När barnen är med naturgruppen får de lära sig om naturen. Barnen får 

tillexempel samla löv och de får även in lite matematik.  

 

Sen har vi ju naturgruppen. Då går vi iväg alltså på vår och höst med 

naturgruppen. Då har man bestämt vad man ska göra innan, då kan man ju få in 

matte å hur naturen ser ut. 

(Inga)  

 

 

Mer sporadiskt går alla barnen ut och målar, detta sker då på gården. Barnen har även fått vara 

ute i snön och målat med vattenfärg. Det finns även tillfällen då barnen har fått gå till stranden 

och måla.  Ibland går man iväg till skogen för att räkna matematik så som att väga och mäta. 

 

Å vi gick ner till stranden å hade med oss lim å vattenfärg. Å så gick vi ner så 

målade vi med lim så doppade man i sand å man hade färgerna å måla å så. 

                             (Terese) 
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7. Analys och diskussion  

 

7.1 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen är upplagd efter frågorna, vad anser pedagogerna att 

utomhuspedagogik är?, vilka möjligheter och hinder finns det med 

utomhuspedagogik? och hur arbetar pedagogerna med utomhuspedagogik? 

 

7.1.1. Vad anser pedagogerna att utomhuspedagogik är? 

En definition av utomhuspedagogik enligt Centrum för miljö- och utomhuspedagogik är att 

det är ett förhållningssätt där lärandet samspelar med upplevelse och reflektion (Bergholm, 

2004). Upplevelserna och reflektionerna ska grunda sig på verkliga erfarenheter som utspelat 

sig i verkliga situationer (a.a.). Vi tycker inte att pedagogernas syn på utomhuspedagogik helt 

stämmer överens med de definitioner av utomhuspedagogik som ges i litteraturen. När 

pedagogerna pratar om utomhuspedagogik så ser de det som en möjlighet att vara ute, både i 

naturen och också i närmiljön men främst på gården. Pedagogerna på förskolan tycker att 

utomhuspedagogik inte bara är att gå ut och leka även om barnen bara vistas på gården. Vi 

tycker att pedagogerna säger emot sig själva när de säger att barnen inte bara ska gå ut och 

leka men det är det de låter barnen göra när barnen är ute på gården.  

 

Utomhuspedagogik kan utföras på många olika ställen som bland annat förskolegården 

(Dahlgren & Szczepanski, 1997). Under intervjuerna pratade pedagogerna mycket om sin 

gård och om vad de skulle vilja göra med den för att få bättre utemiljö. Under vår utbildning 

har vi fått tips och idéer på hur miljön på gården kan förbättras på olika vis, detta med hjälp 

av enkla medel. Den uppfattningen vi får när vi intervjuade pedagogerna var att de ville ha en 

ny utemiljö ”serverad” och slippa göra något själv. En av anledningarna till att de inte gör 

något åt sin utemiljö själva tror vi kan bero på att gården de har är stor och då tycker de att det 

är svårt att veta var de ska börja. De vill att barnen på just deras avdelning ska få användning 

av det utan att bli störda av barn från andra avdelningar. Med en miljö som är planerad finns 

det en tanke med vad barnen ska göra där (Grahn, Mårtensson, Lindblad, Nilsson & Ekman, 

1997). Är miljön däremot förändlig och oplanerad inbjuder den till inlärning på ett annat sätt 

(Dahlgren & Szczepanski, 1997). Vi tycker det verkar som att pedagogernas tanke om 

utomhuspedagogik främst inriktar sig mot gården och vad de kan göra där. Detta trotts att 

förskolan har närhet till både skog och strand. De utflykter som pedagogerna berättar om som 
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de gör med naturgrupperna är en planerad uppgift de går ut och gör. Att gå ut i skogen innebär 

inte att barnen bara ska få en uppgift som de ska utföra på det sätt som pedagogerna vill 

(Lärarförbundet, 2005). Dewey menar att uppgifterna ute måste vara kontrollerade så som att 

barnen vet vad de ska göra men inte på ett bestämt sätt. Vi anser att pedagogerna bör vara mer 

medupptäckare och inte bara instruktörer där de delar ut en uppgift till barnen. De barn som är 

med i naturgruppen är fem år. Vi tror även att de yngre barnen hade tyckt att det varit roligt 

att få komma ut i skogen och upptäcka närmiljön utanför förskolan. Det ämne pedagogerna 

främst tänkte på när det gällde utomhuspedagogik var matematik. Men även att kreativiteten 

skulle främjas. Det finns hur mycket som helst som man som pedagog kan hitta på att göra 

utomhus som inte bara innebär att barnen får räkna och måla ute. Hade pedagogerna haft mer 

kunskap om utomhuspedagogik och vad utomhuspedagogik står för hade de kunnat komma 

på hur mycket olika saker som helst.   

 

 

7.1.2. Vilka möjligheter och hinder finns det med utomhuspedagogik?  

De pedagoger vi träffade var alla positiva och såg möjligheter med utomhuspedagogik även 

om inte de använde sig av det i någon större utsträckning.  

 

Det som pedagogerna tar upp som en möjlighet med utomhuspedagogik är att utevistelse 

främjar fantasin. När pedagogerna tänker på fantasin så pratar de om att bygga upp olika saker 

på gården. Hård af Segerstad (1999) menar att när barn får möta nya miljöer stimuleras deras 

nyfikenhet. Gården är en trygg bas för barnen men när man har närhet till olika miljöer i sin 

närhet så tycker inte vi att det finns någon anledning att låta barnen till största del vistas på 

gården. Vi förstår att stora grupper och personalbrist kan kännas som hinder om pedagogerna 

och barnen ska ut i närmiljön. Men detta är inget pedagogerna som vi intervjuade tar upp. Ett 

av de hinder som pedagogerna tog upp var säkerheten och då var det gården de menade. Får 

barnen vistas utanför gården tror vi de känner sig säkrare i sin närmiljö och pedagogerna 

behöver inte känna samma oro för att ta med barnen från gården. När barnen är ute möter de 

nya dofter, ljud och rörelser (Dahlgren & Szczepanski, 1997). Speciellt då när barnen får 

komma till helt nya miljöer anser vi. Pedagogerna tyckte gården var för stor och det var för 

många barn ute samtidigt så de fick dålig överblick. Om pedagogerna tycker att gården är ett 

hinder så anser vi att pedagogerna borde ta med sig barnen från gården oftare och därmed 

bland annat främja barnens nyfikenhet.  En av de viktigaste förutsättningarna för att barn ska 

lära sig är att använda deras nyfikenhet. Fast att gården är stor och inte är så stimulerande 
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miljö så ser pedagogerna möjligheter med den. När barnen vistas på gården får de träffa barn 

från andra avdelningar. Detta gör att barnen få ett annat samspel med de andra barnen. 

Barnens sociala nätverk får utvecklas. Vi ser detta som en möjlighet precis som pedagogerna 

gör. Det är nyttigt och bra för barnen att träffa andra barn än de som de träffar hela dagarna 

inne på sin egen avdelning. De får nya kompisar. Detta är inget vi har läst om i våra 

litteraturstudier. Dock ser vi samband med de förhållanden som skapas när barnen vistas ut i 

naturen. Dahlgren och Szczepanski (1997) skriver att när barn vistas ute i naturen så skapas 

ett förhållande mellan barnen där de blir beroende av varandra. Barnen får en förståelse för 

varandra och ser vilka förmågor de andra barnen har och kan på så sätt se hur de ska göra 

olika saker för att de ska lyckas i gruppen (a.a.). 

 

När barnen är ute får de träna sin motorik. Detta ser pedagogerna som en bra möjlighet med 

utomhuspedagogik. Detta ser vi som positivt då utomhuspedagogiken handlar mycket om att 

röra sig. Motoriken får barnen träna både på gården och i närmiljön. Pedagogerna tar upp att 

de inte är nöjda med sin gård då de tycker att det borde finnas tillexempel en hinderbana. 

Pedagogerna vill att gården ska stimulera barnens motoriska utveckling. Om barnens motorik 

bromsas så bromsas också deras kreativa tänkande (Lärarförbundet, 2005). I läroplanen för 

förskolan står det att barnen som går i förskolan ska få stöd i sin motoriska utveckling 

(Skolverket, 2006). Detta är pedagogerna medvetna om då de ser problemen med gården och 

vill göra något åt det.  

 

Precis som Knutsson och Laestadius (2005) fann vi att ett av hindren som pedagogerna tar 

upp är väderleken. Att vara ute i regn, rusk och snöstorm är inget pedagogerna ser fram emot. 

Samtidigt menar de att det finns kläder för alla väder. Vi tycker inte att man behöver gå ut 

alltid eller vara ute hela tiden. Barnen kan få gå ut korta stunder. Är det kallt, regnigt och 

storm kan barnen få stanna inne. De dagar kan man ägna sig åt verksamhet som barnen kan 

göra inne. Vi tycker inte att man behöver ha en planerad utevistelse varje dag. Är vädret dåligt 

kan de som vill gå ut och bara leka.  

 

Det hinder som pedagogerna ser som ett av de största är de själva. Pedagogerna kan tycka det 

är svårt att komma igång och verkligen få det gjort. Är inte pedagogerna positiva till att vara 

ute blir det svårare att få med sig barnen ut och hitta på saker. Det är viktigt att vara medveten 

om detta då barnen lär genom härmning (Lundegård, Wickman & Wohlin, 2004). Vill man att 

barnen ska bli positiva till naturen och att vara ute är det viktigt att man som pedagog visar att 
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man själv är positiv till att vara ute i naturen (Grahn, Mårtensson, Lindblad, Nilsson & 

Ekman, 1997). Pedagogerna säger att om man som pedagog tycker om att vara ute ger det hur 

många möjligheter som helst. Vi tycker det är bra att pedagogerna kan se sig själva som ett 

hinder. Anledningen till att pedagogerna känner att de själva är ett hinder tror vi kan bero på 

att de saknar utbildning och erfarenhet. Samtidigt som de kan känna sig osäkra på vad de ska 

göra när de kommer ut. En annan osäkerhet kan vara att de inte vet vad de andra pedagogerna 

tycker att utomhuspedagogik står för. Vi tycker därför det är viktigt att pedagogerna föra en 

diskussion både på avdelningen och med de andra avdelningarna.  

 

 

7.1.3. Hur arbetar pedagogerna med utomhuspedagogik? 

Vi anser att pedagogerna på förskolan inte arbetar med utomhuspedagogik i någon större 

utsträckning. Då de bara låter barnen gå ut och leka på gården. Det de gör är att femåringarna 

i naturgruppen få gå ut i naturen. Tiden med naturgruppen är planerad av pedagogerna. Det vi 

uppfattar med naturgruppen är att det inte finns tid och plats för barnen att vara spontana och 

nyfikna. Det tror vi kan bero på många barn och få pedagoger. Detta tror vi för att innan var 

fyraåringarna med i naturgruppen också men då var det alldeles för många barn. När inte 

barnen är ute med naturgruppen så vistas alla barnen främst på gården där de mer sporadiskt 

tillexempel kan få måla ute. Ska man se till vad litteraturen säger om utomhuspedagogik så 

bedriver pedagogerna inte någon som helst utomhuspedagogik på förskolan. Enligt centrum 

för miljö- och utomhuspedagogik är utomhuspedagogik ett förhållningssätt där barnen 

uppleva, reflektera och erfarenheter i verkligheten (Bergholm, 2004).  

 

 

7.2. Metoddiskussion 

Vi valde att göra kvalitativa intervjuer då vi ville ha fram vad pedagogerna tyckte och tänkte. 

Det väsentliga var inte hur många som tyckte på ett visst sätt. 

 

Vi gjorde både gruppintervju och en enskild intervju. Tanken med gruppintervjuerna var att 

skapa en diskussion mellan intervjupersonerna. Det som vi ser som negativt med en 

gruppintervju är att det lätt blir att en person tar över och pratar hela tiden. Men detta var 

något vi övervägde. I gruppintervjuerna var det mellan två och tre personer som intervjuades. 

Intervjuerna utfördes av oss båda. I den intervjun som var enskild fanns risken att den 
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intervjuade kände sig i underläge då vi var två som intervjuade och pedagogen var ensam. 

Detta var dock inget problem i denna intervju.  Att det blev en enskild intervju var för vi ville 

intervjua de olika avdelningarna var för sig. På avdelningen där vi bara intervjuade en 

pedagog var de andra vikarier som saknade utbildning. Vi ville intervjua pedagoger som har 

någon form av utbildning inom barnomsorgen. Är man vikarie och inte har varit på förskolan 

en längre tid saknar man kunskap om hur arbetet på förskolan bedrivs till vardags.  

 

Intervjuerna utfördes på förskolan under liknande förhållanden. Då intervjuerna utfördes i en 

miljö som pedagogerna var vana vid tror vi att pedagogerna kände sig säkrare än om det hade 

varit på en plats där de inte var vana att vistas.  

 

Under intervjuerna följdes intervjuguiden, samtidigt som den anpassades efter 

intervjupersonernas svar. Vi hade några följdfrågor som var färdiga att ställa andra kom upp 

spontant under intervjun. Något vi skulle ha gjort är att ställa ännu fler följdfrågor och på så 

sätt fått ännu mer uttömmande svar än vi fick.  

 

 För att kunna diskutera reliabiliteten av ett material måste tillexempel hur intervjuerna 

utfördes och materialet samlades in diskuteras (Johansson & Svedner, 2001). Utfördes 

intervjuerna på exakt samma sätt blir reliabiliteten större (a.a.). Vi anser att reliabiliteten i 

studien inte är så stor då intervjuerna utfördes både i grupp och enskilt. Intervjufrågorna som 

användes var samma för alla. Det som kan få reliabiliteten att minska är att intervjufrågorna 

inte ställdes exakt likadant till alla intervjupersoner. 

 

 Generaliserbarheten innebär hur man kan generalisera resultatet (Johansson & Svedner, 

2001). För att generaliserbarheten ska bli stor ska de undersökningspersoner som ingår i 

undersökningen vara typiska för den grupp som generaliseringen ska gälla (a.a.). 

Vi anser att vår undersökning har en relativt stor generaliserbarhet. Intervjupersonerna är 

erfarna kvinnor som jobbat mellan 18 och 30 år som saknar utbildning inom 

utomhuspedagogik. Detta tror vi är en vanligt förekommande grupp på fler förskolor. Hade vi 

intervjuat pedagoger på en annan förskola med samma förutsättningar hade vi kanske fått helt 

andra svar. För att öka generaliserbarheten hade vi kunnat intervjua pedagoger från flera olika 

förskolor.  
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Validiteten innebär att man ser efter om resultatet ger en trovärdig bild av det som undersökts 

och att resultatet motsvarar det som var meningen att undersökas (Johansson & Sveden, 

2001). Validiteten i undersökningen anser vi är hög. Det som vi ville undersöka i detta arbete 

har vi gjort. Vi anser att vi har fått svar på våra frågeställningar vad anser pedagogerna att 

utomhuspedagogik är?, vilka möjligheter och hinder finns det med utomhuspedagogik?. 

Undersökningen skulle ske på en förskola vilket den har gjort. Syftet med examensarbetet var 

att belysa vad pedagogerna på en förskola ser för möjligheter och hinder med 

utomhuspedagogik. För att kunna detta måste även pedagogernas tankar om vad 

utomhuspedagogik är belysas.  
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8. Slutsatser och implikationer  

 

Vi har funnit att pedagogerna på förskolan inte arbetar med utomhuspedagogik i någon större 

utsträckning. Vi tror dock inte detta är specifikt för denna förskola. Pedagogerna ser dock 

flera möjligheter och positiva effekter med utomhuspedagogik så som bland annat att 

ljudnivån sjunker och den motoriska utvecklingen främjas. Pedagogerna menar också att allt 

barnen kan göra inne kan de också göra ute. Det finns även hinder som pedagogerna ser med 

utomhuspedagogiken. Hindren är bland annat vädret att det är dåligt och att pedagoger på 

samma förskola har olika definitioner på vad utomhuspedagogik är.  

 

För att få pedagoger, både i förskolan och i skolan, att jobba mer med utomhuspedagogik tror 

vi att det behövs mer utbildning inom området. Den uppfattningen som vi fick när vi 

intervjuade pedagogerna på förskolan var att de inte riktigt visste vad utomhuspedagogik är 

och vad det står för. Genom att ge pedagogerna mer utbildning inom området kan de också bli 

mer motiverade och inspirerade att jobba med utomhuspedagogik, tror vi.  

 

De som kan tänkas ta del av undersökningen förutom den akademiska målgruppen är 

pedagoger främst verksamma i förskolan. När man ser vilka hinder det finns med 

utomhuspedagogik är det lättare att göra något åt dem. Samtidigt när man ser alla de 

möjligheter som utomhuspedagogiken erbjuder kan det inspirera pedagogerna att arbeta med 

utomhuspedagogik.  

 

Vi tror det skulle vara bra med mer forskning inom utomhuspedagogik i förskolan. Detta för 

att få pedagoger att arbeta mer med utomhuspedagogik och ge dem inspiration. På förskolan 

är barn redan mycket ute men då är det oftast fri lek, hade pedagoger i förskolan tagit det hela 

ett steg längre och planerat utevistelsen också så tror vi att det hade blivit fler upplevelser och 

reflektioner för barnen.  

 

Idéer till fortsatt forskning kan vara att utöka studien genom att intervjua fler pedagoger i 

förskolan. Då kan man intervjua pedagoger som är verksamma på förskolor som arbetar 

utpräglat med utomhuspedagogik och pedagoger som inte arbetar på dessa förskolor. Genom 

detta får man då reda på hur de pedagoger som arbetar på förskolor med utomhuspedagogik 

ser för möjligheter och hinder också.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Inledande frågor 

Hur länge har Du arbetat som pedagog? 

Vilken utbildning har Du? 

Vilken åldersgrupp är det på barnen på Din avdelning? 

Hur många barn finns det i gruppen? 

Har Du fått någon utbildning i utomhuspedagogik? 

 

Utomhuspedagogik 

Vad är utomhuspedagogik för Dig? 

Har Du/ Ni utomhuspedagogisk verksamhet? 

 

Om Ja-svar på Har Du/Ni utomhuspedagogisk verksamhet 

Vilken motivation driver Dig till att arbeta med barnen utomhus? 

Vilka möjligheter ser Du med utomhuspedagogiks verksamhet? 

Vilka hinder ser Du med utomhuspedagogiks verksamhet? 

Hur ofta använder Du dig av utomhuspedagogisk verksamhet? 

Använder Du/ Ni er av utomhuspedagogisk verksamhet i den utsträckning Du/Ni önskar? 

Varför/Varför inte? 

 

Har Du något Du vill tillägga eller förtydliga till denna intervju? 

 

Om Nej-svar på Har Du/Ni utomhuspedagogisk verksamhet 

Vad finns det för anledningar till att Du/Ni inte bedriver utomhuspedagogiks verksamhet? 

Vilka möjligheter ser Du med utomhuspedagogiks verksamhet? 

Vilka hinder ser Du med utomhuspedagogiks verksamhet? 

Skulle Du/Ni vilja använda er av mer utomhuspedagogisk verksamhet? 

 Varför/Varför inte? 

 

Har Du något Du vill tillägga eller förtydliga till denna intervju? 
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Bilaga 2 

 

Hej! 
 
Vi heter Sara och Sofie. Vi går sista terminen på lärarutbildningen och nu håller 

vi på att skriva vårt examensarbete. Arbetet kommer att handla om 

utomhuspedagogik. 

 

Vi skulle väldigt gärna komma och intervjua er på er förskola. Intervjuerna 

kommer att ske någon gång under slutet av vecka 46 och under vecka 47.  

 

Hälsningar Sara och Sofie 

 

  


