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Abstract 

Studiens syfte är att undersöka förskollärares definition, erfarenheter och tankar om 

utomhuspedagogik. Vilka möjligheter och hinder anser lärarna att det finns med 

pedagogiken och vilken påverkan deras syn kan ha för barns meningsskapande. Studien 

bygger på kvalitativa intervjuer med fem förskollärare från tre förskolor och 

dokumenteras med ljudinspelning. Studien utgår från ett postmodernistiskt perspektiv 

med John Deweys teori om learning by doing. Resultatet analyseras för att tydliggöra 

vilken betydelse utomhuspedagogikens aspekter kan ha för barns meningsskapande. 

Studien visar att förskollärarna har en bredare syn på utomhuspedagogik i jämförelse med 

hur de definierar begreppet. En möjlig slutsats är att lärarna kan bidra till ett bredare 

meningsskapande hos barnen om de arbetar med pedagogiken på det sätt som resultatet 

visar om möjligheter och hinder. Studien visar att lärarna anser att det finns både 

möjligheter och hinder med utomhuspedagogik och en möjlig slutsats är att lärarnas 

förhållningssätt till utomhuspedagogik har stor betydelse för hur pedagogiken används 

och vilket meningsskapande det blir för barnen. En övergripande slutsats av studien är att 

om barn får kunskap och möjlighet att reflektera om de positiva effekterna av utevistelse 

kan de ha relevans för barnens förhållningssätt i framtiden.  
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Förord 

 
Först vill tacka förskolecheferna för tillåtelse att genomföra studien på förskolorna. Sedan 

vill vi rikta ett riktigt stort tack till förskollärarna som gjorde denna studie möjlig att 

genomföra.  

 

Ett stort tack till våran handledare Erika Åkerblom som har guidat oss genom studiens 

gång och pushat oss framåt med en ärlig och rak vägledning som har gjort detta 

examensarbete möjligt.   
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1. Inledning 

En aktuell nyhetsartikel lyfter fram att Världshälsoorganisationens senaste 

sammanställning visar att barn och ungdomar i Sverige rör sig minst i Norden (Nilsson, 

2019, 22 november). I artikeln kan man läsa att det är oroväckande och att något måste 

förändras så att Sveriges barn och ungdomar får en annan relation till fysisk aktivitet. 

Sker ingen förändring finns det risk att välfärden i samhället inte kommer kunna 

upprätthållas, argumentet för att göra denna förändring borde vara att förebygga istället 

för att behandla de negativa konsekvenserna i framtiden (a.a). Barn spenderar stora delar 

av sin vardag på förskolan vilket gör att förskolan kan vara med och bidra till denna 

förändring. Skolverket (2018) belyser att förskolan ska vara ett komplement till hemmet 

och barnen ska i förskolan erbjudas en växelverkan av olika aktiviteter i olika miljöer. 

Lärare skulle med hjälp av undervisning utomhus kunna bidra till att barn får en positiv 

relation till naturen redan i ung ålder, vilket möjliggör att barnen kommer välja att vistas 

mer utomhus senare i livet och därmed ökar den fysiska aktiviteten (Miller, 2007; Zamani, 

2016). Utomhuspedagogik är ett bra alternativ för att barnen ska få en god relation till 

utevistelse samt att det gynnar flertalet nödvändiga och grundläggande färdigheter, 

exempelvis språkliga, fysiska, sociala och känslomässiga (Günseli & Güzin, 2017; 

Ihmeideh & Al-Qaryouti, 2016; Nel, Joubert & Hartell, 2017; Zamami, 2016).   

 

En pågående diskussion i världen handlar om klimatförändringen och hur människor 

borde förändra sitt sätt att leva för att minska den negativa påverkan som världens natur 

i dagsläget utsätts för. Nor∂dahl och Ásgeir Jóhannesson (2016) hävdar att om barn 

skapar en god relation med naturen kommer de utöver att vistas mer i den miljön senare 

i livet även att vara rädd om den. Förskolan ska erbjuda barnen kunskap om ett varsamt 

förhållningssätt till naturen, omgivande miljö och samhället (Skolverket, 2018). Barnen 

ska ges möjlighet att utveckla förståelse om att de val som människor gör i livet påverkar 

naturen och därigenom skapa ett lärande som bidrar till hållbar utveckling (a.a).  

 

Hur ser då synen på utomhuspedagogik ut i förskolorna och hur används den i 

undervisningen? Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares tankar och 

erfarenheter om utomhuspedagogik, att analysera vilket meningsskapande det kan få för 

barnen, att undersöka hur lärarna definierar begreppet samt vilka möjligheter och hinder 

förskollärarna anser att det finns med att bedriva utomhuspedagogik.  
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Studien disponeras enligt följande: Efter inledningen presenteras syfte och 

frågeställningar, efter det följer en litteraturgenomgång och tidigare forskning följt av 

teorianknytning. Därefter presenteras studiens metod följt av resultat och analys, studien 

avslutas sedan med diskussion av studiens metod och resultat. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka förskollärares definition, erfarenheter och tankar 

gällande utomhuspedagogik samt vilken betydelse detta kan ha för barns 

meningsskapande.  

 

2.1 Frågeställningar 

Hur definierar förskollärare utomhuspedagogik?  

Vilka möjligheter och hinder ser förskollärare med utomhuspedagogik? 

 

3. Litteraturgenomgång och tidigare forskning 

Detta avsnitt kommer att redovisa hur litteratur definierar begreppet utomhuspedagogik 

och därefter presenteras mål utifrån förskolans läroplan. Slutligen avslutas avsnittet med 

att presentera den framsökta (Bilaga 1) vetenskapliga forskningen som har fokus på 

möjligheter och hinder med utomhuspedagogik.  

 

3.1 Vad är utomhuspedagogik? 

Nationalencyklopedin förtydligar utomhuspedagogik på följande sätt: 

 

Utomhuspedagogik, pedagogik som utgår från platsens betydelse för lärandet 

(Nationalencyklopedin, utomhuspedagogik). 

 

Nationellt centrum för utomhuspedagogik, NCU (2016) beskriver att utomhuspedagogik 

är ett komplement till traditionell pedagogik med tonvikten på miljö. NCU menar att 

upplevelser i utemiljön som omger oss utgör basen för inlärningen i utomhuspedagogik. 

Vidare beskriver de att utomhusmiljön är en ständig kunskapskälla samt att 

utomhuspedagogik kan förklaras med en kunskap som förenar erfarenhet, direkt 

upplevelse och teori (a.a). Utomhuspedagogik är mer än att vara ute med barnen, det 

handlar om att använda utemiljön för att uppnå läroplanens mål och bidra till barnens 

utveckling och lärande (Ohlsson, 2015). Utomhuspedagogik förklaras av Björklund 

(2016) som ett förhållningssätt som innebär att lära genom konkreta upplevelser. 

Utomhuspedagogik är en undervisning som innebär att lära med kroppen och sinnena i 



 

4 

 

en växelverkan mellan reflektion, upplevelser och erfarenhet i dess rätta sammanhang. 

Utomhuspedagogik handlar inte endast om läran om naturen, utan också om att använda 

utomhusmiljön för att lära om andra ämnen (a.a). På liknande sätt beskriver Änggård 

(2014) utomhuspedagogik och poängterar att det bygger på erfarenheter och upplevelser 

där barnens känslor och sinnen används.  

 

3.2 Mål och riktlinjer i förskolans läroplan 

Enligt Skolverket (2018) ska barnen i förskolan ges möjlighet att möta och utveckla ett 

omtänksamt och ekologiskt förhållningssätt till naturen, miljön och samhället. Förskolan 

ska ta tillvara på barns naturliga intresse och nyfikenhet för naturen och därefter stimulera 

och utmana barnens kunskaper. Vidare menar Skolverket att barn ska ges möjligheter att 

vistas i olika naturmiljöer och delta i fysiska aktiviteter för att utvecklas. Läroplanen har 

mål om att barnen ska skapa förståelse och kunskap om naturvetenskap, barnen ska få 

insikt i hur natur, samhälle och människor påverkar varandra. Förskolan ska vara lärorik, 

trygg och roligt för alla barn, miljön ska erbjuda barnen många valmöjligheter som bidrar 

till att deras lekmönster vidgas, både inomhus och utomhus. I förskolan har förskollärarna 

ansvar för att varje barn får förutsättningar att lära, leka, utvecklas och möjlighet att 

använda hela sin förmåga. Förskollärarna ansvarar också för att stimulera och utmana 

varje barns emotionella, kognitiva, sociala och motoriska utveckling (a.a). 

 

3.3 Möjligheter och hinder med utomhuspedagogik 

Tidigare forskning visar att utomhusmiljöer anses vara en nödvändig och grundläggande 

komponent för att stödja barns kognitiva, fysiska, språkliga, känslomässiga och sociala 

kompetensutveckling (Günseli & Güzin, 2017; Ihmeideh & Al-Qaryouti, 2016; Nel, 

Joubert & Hartell, 2017; Zamami, 2016).  

 

Enligt MacQuarrie, Nugent och Warden (2015) påverkas lärare av kulturella och sociala 

erfarenheter. Hur lärare ser på utomhuspedagogik har stor påverkan för hur de kommer 

använda det i barns lärandesituationer (a.a). Även Bjørgen och Svendsen (2015) hävdar 

att lärares inställning och engagemang är avgörande för hur barns lärande möjliggörs 

utomhus. Undervisning utanför förskolans gård skapar en närmare och starkare relation 

mellan förskollärare och barn, vilken möjliggör en tryggare relation för barnen på 

förskolan. Barn behöver respons på det dem gör för att utveckla sitt lärande och utemiljön 
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bidrar till en större möjlighet att kroppsligt uttrycka sig (a.a). Detta är något som Ihmeideh 

och Al-Qaryouti (2016) också styrker i sin studie, att lärares deltagande är avgörande för 

barns lärande utomhus. Men bristande motivation och kunskap om utomhusmiljön hos 

lärare visades vara en bidragande faktor till att dem inte använde utomhuspedagogik i så 

stor utsträckning (a.a). MacQuarries, Nugents och Wardens studie visar att 

vårdnadshavares förhållningsätt bidrog till möjligheter och hinder för barns och lärares 

relation till utomhuspedagogik. Hade vårdnadshavare en positiv inställning till 

utomhuspedagogikens innehåll bidrog det till att lärarna utövade detta mer. Den visar 

också att lärare har en viktig del i vårdnadshavarnas inställning till utomhuspedagogiken 

där de, om de har kunskap om dess betydelse för barnens lärande, också kan tydliggöra 

det för vårdnadshavarna (a.a).  

 

Forskning påvisar lärares syn på vädrets betydelse för användningen av 

utomhuspedagogik. MacQuarrie, Nugent och Warden (2015) såg i sin studie att lärarnas 

inställning till att vistas utomhus i olika väder avgör vilka möjligheter som möjliggörs 

med utomhuspedagogik. De olika väderförhållandena kunde påverka tiden som barnen 

kunde vistas utomhus men lärarna ansåg att årstiderna med vädervariation skapade 

möjligheter till bredare lärande för barnen (a.a). Ihmeidehs och Al-Qaryoutis (2016) visar 

på liknande resultat, men upptäckte även att lärarna såg vädret som ett hinder för 

utomhuspedagogiken. I studien visas att barnen endast kunde vara ute korta stunder varje 

dag i vissa väder och när de var utomhus ansågs tiden vara för kort, därför ansågs det inte 

vara någon mening att undervisa utomhus. Lärarna såg istället vistelsen utomhus som en 

paus från lärandeundervisning (a.a). 

 

Att använda naturen som lärare är något som MacQuarrie, Nugent och Warden (2015) 

lyfter fram. Istället för att vuxna ska sätta stopp för barnens utforskande på grund av deras 

säkerhetstänk borde lärare låta barnen lära sig av naturen. Barnen borde istället tillåtas 

utforska och lära sig av naturen även om det kan finnas risk för att barnen gör sig illa. En 

sådan situation skapar lärande och utveckling för barnen och är inte något som lärare bör 

begränsa för att förhindra exempelvis blåmärken (a.a). Att låta barnen prova sig fram i 

naturen för att lära sig menar även Nor∂dahl och Ásgeir Jóhannesson (2016) är 

betydelsefullt. Vuxna har en tendens att överbeskydda barnen från något som de anser 

som faror men som istället skulle kunna innebära en utveckling och ett lärande för barnen. 

Får barnen prova sig fram och på så sätt utvecklas, lär de sig hantera risker som finns i 
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deras vardag (a.a). I likhet med tidigare resonemang anser Little, Hansend Sandseter och 

Wyver (2012) att det finns fördelar med att barn utsätts för risker. Enligt dem leder det 

till att barn måste lära sig hantera negativa konsekvenser som kan uppkomma genom 

deras handlande. Genom risker skapar barn handlingsstrategier för att hantera liknande 

situationer i framtiden. Lärare i studien ansåg att barnens självförtroende och självkänsla 

kunde stärkas om de tilläts att möta ”riskaktiviteter”. Andra lärare menade att riskerna ses 

som hinder och bidragande faktor till att de måste öka säkerheten för att barnen inte ska 

skada sig. Om de inte ökar säkerheten ansåg dem att de strider mot förskolans läroplan 

(a.a).  

 

Nor∂dahl och Ásgeir Jóhannesson (2016) hävdar att om barnen får lära sig om naturen 

skapar de förståelse för att vilja bevara och respektera den. Får barnen vara med och 

exempelvis odla växter skapar det ett lärande om naturens resurser samt att barnen 

respekterar naturen och tar tillvara på den. Det är något som Nel, Joubert och Hartell 

(2017) även styrker och menar att barn måste få utforska naturen för att skapa ett lärande 

som blir utvecklande för dem. Det räcker inte med att det finns möjligheter i utemiljön 

för att få kunskap utan barnen måste också vara involverade i skötsel, växtlighet och 

planering. Barnen måste lära sig naturliga element genom sina egna upplevelser (a.a). 

Även Millers (2007) studie belyser vikten av barns praktiska lärande av naturen utifrån 

deras nivå. Om barn exempelvis får plantera och följa utvecklingen av plantan kommer 

barnet lära sig grundläggande språkliga-, matematiska- och vetenskapliga begrepp som 

kan gynna dem i deras framtida skolgång (a.a).   

 

Trots att stor del av tidigare forskning visar att utomhuspedagogik har en positiv effekt 

på barns utveckling visar Zamani (2016) i sin studie att barns kontakt med 

utomhusmiljöer minskas på grund av vårdnadshavares rädsla samt överbeskyddande som 

begränsar barns tillgång till utomhusmiljö. Även Miller (2007) belyser att barn har blivit 

mer avgränsad från naturen men på grund av dagens digitalisering1, vilket skapar en oro 

hos flera forskare. Författaren menar att detta kan leda till en rädsla för den naturliga 

världen och att barnen utvecklar ”ekofobi”. Om naturen blir en främmande miljö för 

barnen hindras deras naturliga inlärning (a.a).  

 

 
1 Digitalisering är en del i en teknologisk process som har som ändamål att, med hjälp av digital teknik 

förbättra och effektivisera. 
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Sammanfattningsvis, den redovisade forskningen visar en bred syn på 

utomhuspedagogikens möjligheter och hinder. Forskningen belyser fördelarna för barns 

utveckling med att komma nära naturen och att låta barnen vara med hela vägen, 

exempelvis från att plantera till att skörda. Lärares inställning och förhållningssätt har en 

stor betydelse för hur undervisningen ser ut. Den tidigare forskningens syn på de risker 

som barn möter i utomhusvistelse går isär. En del menar att barn behöver utsättas för 

risker för att på så sätt också utvecklas, andra menar att om barn får utsättas för detta 

bryter det mot läroplanens mål. Samtidigt som forskning belyser flertalet positiva fördelar 

för barns lärande och utveckling visar det även att barnens kontakt med naturen har 

minskats på grund av olika faktorer. 

 

Denna studie ska undersöka hur förskollärare definierar utomhuspedagogik samt deras 

erfarenheter och tankar om möjligheter och hinder inom pedagogiken. Undersökningen 

kommer att bidra med nya insikter om utomhuspedagogikens meningsskapande för 

barnen och om pedagogiken kan användas för att uppfylla läroplanens mål. 

 

4. Teorianknytning 

För att finna en teori med relevans för studiens upplägg studerades flertalet teorier. Valet 

landade på John Deweys teori om learning by doing som kan höra hemma i det 

postmodernistiska perspektivet eftersom perspektivet och teorin har en kritisk syn på 

världen. Det finns ingen färdig sanning att upptäcka, kunskap uppkommer genom eget 

handlande i verkliga situationer. Begreppet meningsskapande har valts som 

analysverktyg i studien för att analysera vilken betydelse som resultatets innehåll kan ha 

för barnens meningsskapande. Val av perspektiv, teori och analysverktyg till studien har 

gjorts utifrån vårt sätt att tolka dess samhörighet och på ett betydelsefullt sätt komplettera 

och ifrågasätta studien.  

 

4.1 Postmodernistiskt perspektiv 

Dahlberg, Moss och Pence (2014) lyfter fram att utifrån ett postmodernt perspektiv anses 

det att människors sätt att se på och kunskapen om världen konstrueras i sociala 

sammanhang. Ur ett postmodernt perspektiv finns ingen färdig kunskap eller sanning att 

upptäcka, allt beror på dess sammanhang och sociala samspel. Ett samhälle som bygger 

på postmodernistiska förhållanden kräver anpassning, komplexitet, mångfald och 
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ständiga förändringar. Allt ses utifrån ett postmodernistiskt förhållningssätt som 

förändligt och beroende på dess kontext. Detta ställer höga krav på barnen för deras 

livslånga lärande eftersom de måste skapa egna åsikter och visualisera sin egen förståelse 

av världen och ta ställning till hur de vill leva i den. Utifrån ett postmodernistiskt 

perspektiv anses barn vara kompetenta, fulla med hypoteser, idéer och teorier (a.a). Enligt 

Dahlberg et al. (2014) och Gojkov (2019) är värdet av barns meningsskapande, lärande 

och utforskande inte mätbart utan postmodernism grundas i att varje lärande har en egen 

sanning. Postmodernistiskt synsätt på lärande bidrar till ett ifrågasättande om den kunskap 

och de teorier som finns, vilket möjliggör en utveckling i samhället (a.a).  

 

Studien syftar till att undersöka undersökningsgruppens erfarenheter och tankar vilket är 

under ständig förändring, därmed valdes detta perspektiv som utgår från att allt 

kontinuerligt förändras. Förskollärares syn på möjligheter och hinder är grunden för hur 

undervisningen blir meningsskapande för barnen i utomhuspedagogik. Utifrån detta 

perspektiv har vi valt John Deweys teori om learning by doing att utgå från. Nedan 

kommer vi att tydliggöra teorin med fokus på analysverktyget meningsskapande.  

 

4.1.1 Learning by doing bidrar till meningsskapande hos barnen 

En av 1900-talet största filosofer och pedagoger var John Dewey (1859-1952), hans 

teorier är något som dagens utbildningar fortfarande tar idéer från. Den traditionella 

utbildningens utformning är något som Dewey kritiserar och hävdar att om barns lärande 

i utbildningen inte ska bli till ett ytligt lärande borde istället undervisningen utgå från 

barnens behov och intressen (Sundgren, 2018). Dewey anser att man inte kan lära sig 

genom att endast använda sig av teori utan ett samspel mellan teori, praktik och reflektion 

gör att kunskapen utvecklas och förändras (Egidius, 2009; Sundgren, 2018). Dewey har 

format en teori om hur lärande bör ske och denna teori har i världen fått benämningen 

Learning by doing (Egidius, 2009). 

 

Dewey (1958) hävdar att genom tiderna har människor sett verkligheten som något färdigt 

att uppleva, en verklighet som anses vara fullständig och i sin ordning. Att se världen 

utifrån detta synsätt menar han skapar en värld som inte ger utrymme för mänskliga 

upptäcker och frihet. Det är erfarenhetsvärlden och kontinuiteten som gör det möjligt att 

upptäcka utifrån våra fritt valda handlingar. Det är genom vetskap vi kan upptäcka det 

som anses vara riktigt (a.a).  
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Teorin om Learning by doing utgår från en växelverkan mellan teori och verklighet där 

båda aspekterna måste inkluderas för att ett gynnsamt lärande ska utvecklas hos barnen. 

För att kunskap ska uppnås måste det teoretiska prövas i verkligheten. Kunskapen är i 

ständig förändring, den förändras beroende på människans handlande av det tillgångna 

materialet och det sociala samspelet i situationen. Undervisningen handlar om att lägga 

en grund till barnen för att dem på sikt ska behärska olika ämneskunskaper. Dewey anser 

att denna syn på undervisning är avgörande för att kunskaper ska överföras mellan 

individer och att barn ska få möjlighet att prestera utifrån sina färdigheter. Enligt honom 

blir lärandet meningsskapande och kunskap uppstår när barn själva får utföra en handling 

(Dewey, 1916). I Deweys artikel The child and the curriculum hävdar han att läroplanen 

och barnet inte kan diskuteras separat från varandra då de är relaterade till varandra. Teori 

och praktik måste vara sammanvävda för att kunna uppnå en värdefull kunskap för barnen 

vilket annars resulterar i en felaktig förståelse av undervisning och barnet (Dewey, 1902, 

2004). Han anser att undervisningens fokus ligger för mycket på läromedel och läraren. 

Fokus borde ligga på att forma undervisningen utifrån barnen, att deras förmågor och 

intressen ligger till grund för vilka aktiviteter som planeras (Kroksmark, 2011). Dewey 

(2004) anser att det är genom samspel med sin omvärld som individen utvecklas och lär 

sig förstå sammanhang och sociala regler. Han menar att barn måste få möjlighet att 

kontinuerligt experimentera och prova sig fram. Deweys syn på undervisning innebär att 

lärare måste ha ett mål med det som barnen gör, vilket ställer krav på lärares kompetens. 

Lärare är en yrkesgrupp som måste se utifrån ett framtidsperspektiv, barnen lär sig saker 

i nutiden som de kommer att behöva i framtiden (a.a).   

 

Sammanfattningsvis, lärarnas tankesätt om möjligheter och hinder inom 

utomhuspedagogik har betydelse för planeringen av undervisningen. Resultatet kommer 

därmed analyseras om vilken betydelse det kan ha för barns meningsskapande. Det 

sociala samspelet och läran om miljön är positiva kunskaper som har stor betydelse för 

barnens agerande i samhället. Att möta hinder tidigt i livet kan vara meningsfullt för barn 

vilket kan förbereda dem på motgångar i samhället. Teorin om Learning by doing 

möjliggör ett förhållningssätt som kan ha relevans för barns meningsskapande.  
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5. Metod 

I detta avsnitt presenteras studiens metod bestående av datainsamlingsmetod och urval 

följt av genomförande av intervjuerna. Därefter redovisas forskningsetiska aspekter följt 

av databearbetning och avsnittet avslutas med att presentera studiens validitet och 

reliabilitet. Vid val om vilken datainsamlingsstrategi som skulle användas i 

undersökningen vägdes för- och nackdelar med kvalitativ och kvantitativ forskning. 

Eftersom studien utgår från förskollärares erfarenheter och tankar blev valet att utföra en 

kvalitativ undersökning. Vilket passar bra när forskningen efterfrågar känslor och en 

djupare åsikt (Olsson & Sörensen, 2011).  

 

5.1 Datainsamlingsmetod 

Syftet i denna studie utgår från empiri och bygger därmed på kvalitativa intervjuer. 

Kvalitativa intervjuer gör det möjligt att få djupare svar om hur undersökningsdeltagarna 

känner inför specifika situationer (Dalen, 2015; Olsson & Sörensen, 2011). För att 

möjliggöra att deltagarna i studien skulle bli så lite påverkade som möjligt av frågorna 

under intervjuerna valdes ett halvstrukturerat upplägg. I en halvstrukturerad intervju är 

stora delar av intervjuns frågor förbestämda men ett fåtal följdfrågor kan förekomma 

vilket möjliggör att samtliga deltagare får en likvärdig intervju med liten påverkan av 

följdfrågor (Gillham, 2008). En intervjuguide skapades i två avsnitt med frågor som 

skulle ställas under intervjun (bilaga 2). Första avsnittet består av inledande frågor och är 

konstruerade efter det Dalen (2015) kallar för områdesprincipen vilket innebär att 

frågorna ska bidra till att den intervjuade känner sig avslappnad och leder in till ämnet 

men som inte är så omfattande och stora (a.a). Andra avsnittet består av huvudfrågor som 

har ett djupare fokus och bidrar till att syftet och frågeställningen blir besvarad. 

Ljudinspelning har använts som datainsamlingsverktyg, det möjliggör att data kan lyssnas 

igenom flera gånger och intervjuerna behöver inte pausas för att hinna med att 

dokumentera (Wehner-Godée, 2010).  

 

5.2 Urval 

Då studien syfte handlar om förskollärares erfarenheter och tankar om utomhuspedagogik 

kontaktades åtta förskollärare med förfrågan om att delta i undersökningen. Vilka 

förskollärare som tillfrågades avgjordes beroende på vilka e-postadresser vi fick tillgång 
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till. Valet av informanter till studien är förskollärare eftersom de har utbildning om hur 

barns lärande och utveckling kan gynnas genom undervisning samt ett annat krav på sig 

i läroplanen jämfört med annan personal i förskolan vilket möjliggöras att studiens syfte 

blir besvarad (Hallin & Helin, 2018). Antalet informanter baseras på att mängden data 

blir tillräcklig för att besvara studiens syfte samtidigt som datamängden inte får bli för 

omfattande och tidskrävande (Dalen, 2015; Hallin & Helin, 2018). Urvalet av förskolor 

är utifrån de chefers kontaktinformation vi fick tillgång till och resulterade i tre förskolor. 

Två av dessa ligger centralt i en stad, den tredje ligger i samma kommun ute på 

glesbygden.  

 

5.3 Genomförande 

Först tillfrågades två förskolechefer genom att skicka ut ett missiv (bilaga 3) om tillåtelse 

att kontakta förskollärare på de förskolor som de hade ansvar över. När tillstånden blivit 

beviljade skickades information ut via e-postmeddelande (bilaga 4) till åtta förskollärare 

på tre förskolor. Förskollärarna som valde att delta i studien kontaktades för att bestämma 

tid och plats för intervjun. Samtliga intervjuer genomfördes på förskolorna där 

förskollärarna arbetade, det kan vara bra att platsen för genomförandet har koppling till 

studiens syfte (Dalen, 2015; Hallin & Helin, 2018). Intervjuerna varade mellan 15–30 

minuter och genomfördes med en förskollärare och en intervjuare närvarande per tillfälle 

och spelades in med ljudupptagning.  

 

5.4 Forskningsetiska aspekter 

För att säkerställa de forskningsetiska aspekterna har denna studie utgått från de fyra 

huvudkraven från Vetenskapsrådet (2002, 2017). Dessa är informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet (a.a). För att uppfylla målen i informationskravet 

skickades först ett missiv (bilaga 3) ut till två förskolechefer som hade ansvar för personal 

på förskolor. Efter att vi mottagit ett godkännande från cheferna skickades ett nytt missiv 

(bilaga 4) ut till åtta förskollärare. Fem av de tillfrågade förskollärarna gav sitt samtyckte 

till att delta i studien. Vetenskapsrådet (2002) lyfter fram att samtyckeskravet innebär att 

de som ger samtycke till deltagande i studien har rätt att välja om, hur länge och på vilka 

premisser de ska delta. Deltagarna har rätt att avbryta sitt samtycke när som helst under 

studiens gång och detta ska inte medföra några negativa konsekvenser för dem (a.a). 

Studien uppfyller konfidentialitetskravet genom att det inspelade materialet från 
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intervjuerna med deltagarna är lagrade där det krävs lösenord för att få tillgång och endast 

vi som genomför studien hade tillgång till det. Vid renskrivning och publicering av 

materialet användes fingerade namn för att behålla deltagarnas anonymitet. Det ska vara 

omöjligt för utomstående personer att få tillgång till material som kan avslöja deltagarnas 

identitet (Vetenskapsrådet, 2002, 2017). Nyttjandekravet innefattar den data som samlas 

in till studien och garanterar att det endast kommer användas till det som deltagarna har 

godkänt (a.a). Insamlad data till denna studie kommer endast användas till denna 

undersökning och uppfyller därmed nyttjandekravet. Vetenskapsråden (2017) påpekar att 

när forskning genomförs kan inte forskarna i helt fullo garantera att ingen förutom dem 

få tillgång till materialet. Med detta menas att en granskning av det insamlade materialet 

i vissa fall kan behöva genomföras för att se om resultatet stämmer med insamlad data 

(a.a). Denna information gavs vid intervjutillfällena genom en muntlig förklaring till 

deltagarna men om undersökningen blir granskad behåller de intervjuade sin anonymitet 

genom att figurerade namn används. Det som kan komma att röja deras anonymitet i dessa 

fall är om de intervjuade i den insamlade data ger sig tillkänna samt om deras röster skulle 

bli igenkända.  

 

5.5 Databearbetning 

Direkt efter varje intervju lyssnades ljudfilerna igenom för att se om ljudkvalitén var 

tillräckligt bra för att användas. Utifall ljudkvalitén var dålig och något behövdes 

tydliggöras av respondenterna kunde detta göras direkt när dem fortfarande var 

tillgängliga och hade svaren färska i minnet. Samtliga av de fem inspelade intervjuerna 

hade god kvalitet och var användbara till studien. 

 

All insamlad data från intervjuerna lyssnades tillsammans igenom för att båda skulle få 

ta del av samtlig data. Detta på grund av att intervjuerna hade delats upp och genomfördes 

med endast en av oss närvarande vid intervjutillfällena. Den insamlade data delades sedan 

upp för att transkriberas. När transkriberingen var färdig sammanställdes resultatet för att 

finna likheter och olikheter i svaren. Sammanställningen genomfördes genom att 

respondenternas svar samlades i ett dokument där varje respondents svar fick en egen 

unik färg för att på så sätt skilja på vem som sagt vad. Därefter delades svaren in i 

kategorier som skapades utifrån de likheter som tydliggjorts mellan svaren i 

sammanställningen.  
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Resultatet redovisas i tre huvudkategorier: Förskollärarnas definition av 

utomhuspedagogik, möjligheter med utomhuspedagogik och hinder med 

utomhuspedagogik. För att möjliggöra en tydligare resultatredovisning delades dem in i 

mer specifika underkategorier. Under möjligheter med utomhuspedagogik kommer 

hälsan främjas för både förskollärare och barn, upplevelsen skapar lättare inlärning och 

gynnar barns utveckling, platsens effekter och läroplanen och läran om miljön att 

synliggöras i resultatet. Under hinder med utomhuspedagogik kommer vädret ställer krav 

på barnens kläder, personalens inställning och osäkerhet, organisationen uppbyggnad 

och förskolor närmiljö att synliggöras i resultatet.  

 

5.6 Validitet och reliabilitet  

Studien har hög intern validitet då studiens syfte är utifrån förskollärares tankar och 

erfarenheter om utomhuspedagogik och hur det påverkar deras arbetssätt (Brinkkjaer & 

Høyen, 2013). Den interna validiteten blir hög eftersom metoden för att samla in data sker 

med personlig intervju och huvudfrågorna som ställs har alla relevans för att kunna 

besvara studiens syfte och frågeställning. Den externa validitet blir däremot låg då 

insamlad data kommer från undersökningsdeltagarnas tankar och erfarenheter, utifrån 

dessa kan inte lika slutsatser gällande andra människor tankar dras. Denna studie har en 

låg reliabilitet eftersom den utgår från människors egna tankar och erfarenheter, vilket 

kontinuerligt förändras (a.a). Med detta som utgångspunkt kommer resultatet och 

slutsatsen med stor sannolikhet se annorlunda ut om den genomförs på samma sätt igen.  

 

6. Resultat och analys 

Sammanställningen av intervjuerna med de fem förskollärarna2 resulterade i tre 

huvudkategorier. För att tydligt presentera resultatet har det ytterligare kategoriserats 

vilket resulterade i åtta underkategorier. Under varje kategori analyseras resultatet utifrån 

tidigare forskning och den teoretiska utgångpunkt som presenterats tidigare i studien.  

  

 
2 Namnen på förskollärarna är fingerade. 
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6.1 Förskollärares definition av utomhuspedagogik 

Utifrån frågan hur förskollärarna i studien definierar utomhuspedagogik visar det sig att 

de beskriver pedagogiken på olika sätt. Några av dem menar att det innebär att vara 

utomhus medan andra menar att det handlar om att vistas utanför förskolans gård och 

genomföra en planerad aktivitet. En av dem menar att det är två delar, en del är att vara 

på gården och den andra att vara i skogen runt om men att det samtidigt handlar det om 

upplevelsen. Två av lärarna definierar pedagogiken enligt följande: 

 

För mig innebär det att man vistas utomhus, man har undervisning utomhus. 

Att gå till en skog och ha undervisning med syfte från läroplanens mål, men 

även utefter barnens inflytande. (Ingrid) 

 

Det är att få tillfälle att ha en mindre grupp och gå iväg och göra saker uppe 

i skogen och titta på naturen, mycket sånt. (Linnea) 

 

Det är tydligt att platsen är avgörande för förskollärarna när de svarar på frågan hur de 

definierar utomhuspedagogik. Exempelvis kan det handla om en viss undervisning inom 

specifika ramar att undervisningen kan ske varsomhelst utomhus eller så anser de att det 

handlar om undervisning på specifika ställen, innanför eller utanför förskolans gård. 

Dewey (1902, 1958) hävdar att platsens lokalisering inte är mest angelägen för hur 

lärande skapas utan det är vilket material som finns tillgängligt på platsen som har 

betydelse för hur lärande uppkommer. Definitionen av utomhuspedagogik ser olika ut 

och någon enkel förklaring är svårt att finna (se t.ex. Björklund 2016; NCU, 2016; 

Ohlsson, 2015; Änggård, 2014). När förskollärarna blev tillfrågad att förklara vad 

utomhuspedagogik innebär för dem belyser de inte sina upplevelser eller erfarenheter i 

någon stor utsträckning utan mer begreppets teoretiska betydelse. En slutsats utifrån detta 

skulle kunna vara att lärarna upplever att frågan ställer krav på att de ska precisera 

utomhuspedagogikens teoretiska betydelse istället för att förtydliga den utifrån egna 

erfarenheter. Dewey (1902, 1958) menar att en växelverkan mellan teori och praktik är 

avgörande för att uppnå kunskap och belyser att om människor ser världen som något 

färdigt att uppleva ger det inget utrymme för lärande. Erfarenheter avgör handlandet för 

upptäckter (a.a).  
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Några av lärarna förklarar sedan att utomhuspedagogik även handlar om lärande, 

utveckling och positiva upplevelser av naturen och en av dem poängterar att det handlar 

om upplevelser i socialt samspel i naturen. Vidare menar lärarna att barns inflytande har 

en viktig roll för denna pedagogik. Lärarna som svarade att det handlade om att vistas 

utanför gården uttryckte senare under intervjun att det även inkluderar vistelse på 

förskolans gård. MacQuarrie, Nugent och Warden (2015) poängterar att lärares 

uppfattning om utevistelse är avgörande för hur de kommer till användning i 

undervisningen och Dewey (1902, 1958) anser att lärare måste ha en växelverkan mellan 

teori och praktik i sin undervisning. Detta skulle kunna leda till att om lärarna endast 

arbetar med utomhuspedagogik på det sätt som de förklarar begreppet när de blir 

tillfrågade, kan undervisningen bli begränsad vilket en av lärarna poängterar under 

intervjun som ett hinder. När lärarna pratar om pedagogiken framkommer det att 

begreppet har en bredare betydelse i undervisningen än deras definition framhäver.  

 

6.2 Möjligheter med utomhuspedagogik 

Samtliga förskollärare beskriver att möjligheterna med utomhuspedagogik är många. De 

anser att både dem själva och barnen har stor nytta av att använda utomhuspedagogik i 

undervisningen och att platsen utomhus bidrar med olika möjligheter för barnens lärande. 

Förskollärarna anser att utomhuspedagogiken har stor påverkan på deras och barnens 

hälsa, lärande och utveckling. Lärarna anser att utomhuspedagogik möjliggör att alla 

läroplanens mål uppfylls samt bidrar till möjligheter för barnen att lära om miljön som 

kan ha betydelse för deras framtid.  

 

6.2.1 Hälsan främjas för både förskollärare och barn 

Vad gäller utomhuspedagogiken anser förskollärarna att det bidrar till främjande för 

hälsan hos både vuxna och barn. Tre av förskollärarna anser att undervisning utomhus 

generellt verkar bidra till att personalen och barnen håller sig friskare på grund av att 

bakterier sprids mindre utomhus. En av lärarna hävdar att det främjar alla hälsoaspekter 

men förklarar inte vidare vad hon menar med det. En annan av lärarna belyser att en 

friskare barngrupp är något som hon erfarit under åren som hon arbetat med denna 

pedagogik i större omfattning. En slutsats skulle kunna vara att förskolläraren erfarit en 

kunskap genom egna erfarenheter och reflekterat över den vilket har lett till att 

utomhuspedagogiken har fått större plats i undervisningen (se t.ex. Egidius, 2009; 
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Sundgren, 2018). Vidare beskriver en lärare att vistelse inomhus gör att hon känner sig 

trött och att vara ute i friska luften tillför mer energi, hon anser också att det bidrar till ett 

bättre professionellt arbete med mer idéer till aktiviteter samt att detta ger samma positiva 

effekt på barnen.  

 

En av lärarna uttrycker att utomhuspedagogik i undervisningen bidrar till mindre stress, 

om lärare mår bra speglar det av sig på barngruppen och det blir en positiv tillvaro 

tillsammans. Ingen av lärarna påpekar däremot att barnen bör få förståelse för den positiva 

effekten som utevistelse har för hälsan utan de förklarar endast utifrån sitt perspektiv. 

God hälsa är något barnen får på köpet förklarar en lärare men anser att de är dåliga på 

att förmedla kunskapen om de positiva effekterna som utevistelse har för hälsan till 

barnen. Anmärkningsvärt är att förskolläraren är medveten om att de är dåliga på att 

förmedla kunskapen till barnen men ger inte uttryck till att de är något hon borde ändra. 

Samtidigt poängterar en annan av förskollärarna vikten av att barnen får goda erfarenheter 

av att vistas och röra sig utomhus på förskolan. Förskolläraren förklarar det såhär: 

 

Den nya traditionen med stora utbud av internettjänster och spel gör att barn 

i äldre åldrar sitter mer still. Om vi ger yngre barn en god relation till 

utomhusvistelse kan de bidra till att de hellre föredrar att vara ute än inne i 

framtiden. (Ingrid) 

 

Forskare känner sig oroade över att dagens digitala värld bidrar till att mycket tid 

spenderas inomhus, vidare menar Miller (2007) att naturen därmed blir främmande. Det 

går inte att upptäcka och förstå naturen genom en skärm, det är något som konkret måste 

upplevas (a.a). Därmed belyser denna lärare en betydelsefull relation som barn bör få i 

ung ålder för att de ska gynna dem i deras framtida liv. Får barn konkreta bevis på att 

både barn och vuxna håller sig friskare utomhus än inomhus kan de skapa förståelse och 

ett meningsskapande uppstår om vilka hälsoaspekter som främjas (se t.ex. Nel, Joubert & 

Hartell, 2017). Dewey (1958) menar att reflektionen av upplevelsen är viktig för att 

kunskapen ska befästas hos individen. Därmed är det kanske värdefullt att barn får ta del 

av alla positiva effekter utomhuspedagogik kan bidra med för att skapa så goda 

erfarenheter som möjligt. En slutsats skulle kunna vara att om barn får förståelse för den 

kunskap som lärarna besitter gällande utevistelsens påverkan på hälsan skulle det kunna 

bidra till ett lärande och utvecklande hos barnen.   
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6.2.2 Upplevelsen skapar lättare inlärning och gynnar barns utveckling 

Samtliga förskollärare hävdar att utomhuspedagogik ger barn upplevelser på ett annat sätt 

än vad som är möjligt inomhus, barn får möjlighet att uppleva inlärning på ett mer konkret 

sätt. De anser att upplevelser skapar en lättare inlärning hos barn. På liknande sätt 

förespråkar Dewey (2004) att kunskap uppstår genom eget handlande i verkliga 

situationer. Barn bör ses som kompetenta för att det ska bli meningsskapande för dem. 

Får barn testa och upptäcka utifrån dem själva i föränderliga situationer bidrar det till 

kunskap och förståelse i att det inte finns någon klar sanning att upptäcka utan allt är 

beroende på dess kontext (Dahlberg, Moss & Pence, 2014; Kroksmark, 2011). En möjlig 

slutsats är om lärare har ett förhållningssätt som inkluderar att det inte finns någon klar 

sanning att upptäcka i undervisning skulle det kunna bidra till ett lustfyllt lärande för 

barnen.  Finns det inget rätt eller fel att upptäcka, behövs inget tillrättavisande och barnen 

får därmed upptäcka på sina egna villkor.  

 

En av lärarna anser att det är lättare att tillfredsställa barns upptäckar- och 

nyfikenhetsbehov genom att de får göra olika saker på olika platser utomhus, det bidrar 

också till ett lärande. Två av lärarna anser att det blir mer glädje i barngruppen och 

förväntningar höjs hos barnen genom undervisning via utomhuspedagogik. En av lärarna 

beskriver vad ett upplevelsebaserat lärande utomhus bidrar med såhär: 

 

Jag tycker kvalitén höjs när man är utomhus om man tänker på att man 

befäster kunskap med upplevelser. Det blir mer på riktigt på något sätt om 

man tänker så. (Annica) 

 

Lärarna menar att barn befäster kunskapen på ett annat sätt, att de får en tydligare 

förståelse av kunskapen när de får uppleva med alla sinnen. Undervisning utomhus 

innebär enligt en av lärarna att oförberedda händelser lätt uppstår, det är något hon anser 

bidrar till djupare minnen jämfört med annan undervisning. Barnen måste få undersöka, 

uppleva och vara involverad i innehållet i utomhuspedagogiken för att det ska bli ett 

utvecklande och lärande för dem (se t.ex. Nel, Joubert & Hertell, 2017; Nor∂dahl & 

Ásgeir Jóhannesson, 2016). Dewey (2004) hävdar att barn behöver uppleva händelser 

med alla sinnen för att uppnå ett meningsskapande. Han menar att denna princip inte 

tillåts i den utsträckning som barn behöver. Istället läggs tid och kraft på att tvinga in barn 



 

18 

 

i en passiv roll och det bidrar till att lärande och utveckling förhindras hos barnen (a.a). 

Lärare har ett stort ansvar i att inte förhindra barns lärande och utveckling. Lärare måste 

vara närvarande och engagerade i barns utforskande för att de ska bidra till ett 

meningsskapande (Ihmeideh & Al-Qaryouti, 2016). En möjlig slutsats är att om lärare 

kombinerar kunskap och rörelse i undervisning utomhus kan det bidra till att kunskapen 

befäster en djupare förståelse av lärandet hos barn än annat sätt att undervisa.  

 

En av lärarna förklarar att barnen får olika upplevelser beroende på hur vädret påverkar 

exempelvis om sanden i sandlådan är varm, kall, mjuk eller hård och anser att upplevelser 

som dessa gynnar barns utveckling. Tidigare forskning visar att (se t.ex. Ihmeidehs & Al-

Qaryoutis, 2016; MacQuarrie, Nugent & Warden, 2015) vädret möjliggör till flera olika 

upptäckter om samma fenomen men i olika texturer bland annat på grund av vädrets 

avgörande betydelse för hur naturen reagerar i olika väderlekar. Materialet och de olika 

platserna som naturen erbjuder är under ständig förändring vilket gör att lärandet utomhus 

är oändligt (a.a). 

 

Majoriteten av förskollärarna anser att barns fantasi och kreativitet utvecklas på ett annat 

sätt utomhus jämfört med inomhus. Barns lek blir djupare och glädjen i leken blir mer 

tydlig utomhus och några av förskollärarna anser att samspelet i barngruppen blir bättre. 

Vidare förklarar dem att barninspireras av varandra och får igång lekar utifrån fantasin 

som gör att många kommer med i leken eftersom ingen har mandat på leksaker utan alla 

är med på lika villkor. En möjlig slutsats är att om barn ses som kompetenta och om 

undervisningen tar till vara på vädervariationerna blir det meningsskapande för barnen 

och de tillåts utveckla sin fantasi och kreativitet via ett upplevelsebaserat lärande. Lek 

utomhus erbjuder barn flera positiva möjligheter att kunna använda hela sin förmåga och 

kunna leva ut i leken från dess fulla potential. Skolverket (2018) lyfter fram att lek är av 

stor betydelse för barns lärande och utveckling. I lek utmanas barn i flera färdigheter och 

deras fantasi och kreativitet stimuleras (a.a). 

 

6.2.3 Platsens effekter 

Samtliga förskollärare anser att utemiljön skapar möjligheter för barns lärande och 

utveckling. Flera av lärarna anser att det utrymmesmässigt är bra att vara utomhus, det 

finns en plats för alla och barnen kan leka mer ostört när de får möjlighet att gå undan 

och behöver inte trängas på liten yta. Två av lärarna pratar om den positiva effekten av 
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låg ljudnivå utomhus, de menar att det skapar bättre stämning då barnen inte behöver 

överrösta varandra vilket bidrar till mindre dispyter och bråk. Tidigare forskning (se t.ex. 

Günseli & Güzin, 2017; Ihmeideh & Al-Qaryouti, 2016; Nel, Joubert & Hartell, 2017; 

Zamami, 2016) visar nödvändiga och grundläggande komponenter för barns utveckling 

exempelvis språkliga, känslomässiga och sociala som utomhusmiljöer kan bidra med.  

 

Flera av förskollärarna påpekar utemiljöns tillgång till naturmaterial och menar att 

mängden material bidrar till utomhuspedagogikens möjligheter för barns lärande och 

utveckling. En förskollärare lyfter fram fördelar med att naturmaterialet är könsneutralt 

vilket gör att barnen inte fastnar i könsroller, vidare förklarar hon att det syns väldigt 

tydligt i barns lekar att pojkar och flickor leker mer tillsammans utomhus än inomhus. 

Resultatet visar att lärarna besitter en viss kunskap om att naturmaterial utomhus inte är 

lika könskodad som artefakter vilket kan ha stor betydelse för barns syn på jämställdhet i 

framtiden. I dagens samhälle är synen på jämställdhet i utvecklingsfas och för att fortlöpa 

denna förändrade syn är det avgörande hur barn möter detta. Naturmiljön erbjuder därmed 

goda förutsättningar för jämställdhet då naturmaterial inte är lika könskodad. Detta skulle 

kunna bidra till att barnen har större möjlighet att tolka materialet på olika sätt och 

naturmiljön erbjuder därmed möjlighet för fler sätt vara flicka eller pojke. Lärares syn 

och kunskap (se t.ex. Bjørgen & Svendsen, 2015; MacQuarrie, Nugent & Warden, 2015) 

är avgörande för hur barns lärande och utveckling möjliggörs. En möjlig slutsats är att 

lärares syn på jämställdhet är av betydelse för hur barns lekar kan könsneutraliseras. För 

vilken syn på könstereotyper har egentligen barn kunskap om innan de möter vuxnas och 

samhällets syn på det? Enligt Skolverket (2018) ska förskolan motverka könsmönster som 

begränsar barns lärande, val och utveckling. Hur barn i förskolan blir bemötta, vilka 

förväntningar och krav som ställs på dem har en påverkan på deras uppfattning om 

könsstereotypiska roller (a.a).  

 

Samtliga förskollärare hävdar att vistelse utomhus gynnar barns motoriska utveckling på 

ett annat sätt än inomhus. De förklarar att det i utomhusmiljö skapas en naturlig motorisk 

träning, barn får möjlighet att röra sig genom att klättra, hoppa och balansera på stockar, 

stenar och träd vilket tillfredsställer barns behov av rörelse. Två av lärarna menar att barn 

måste få röra sig och utmanas i olika terränger för den motoriska utvecklingen. En lärare 

utvecklar detta resonemang med att alla barn är olika och behöver utmaningar i olika 

svårhetsgrader, i skog och natur är detta lättare att tillgodose då miljöns terränger är av 
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stor variation. Barn skapar handlingsstrategier genom att utforska och utmana sig själva 

och vuxna måste ha ett tillåtande förhållningssätt fast det kan innebära en liten fara för att 

skada sig (se t.ex. MacQuarrie, Nugent & Warden 2015; Nor∂dahl & Ásgeir Jóhannesson, 

2016; Hansend Sandseter & Wyver, 2012). Skogen har naturliga tillgångar som gynnar 

barns motoriska utveckling men en möjlig slutsats är att det även handlar om hur mycket 

barn tillåts utforska den varierande terrängen med att exempelvis klättra på stenar och 

stockar för att vara så utvecklande som möjligt för dem.  

 

6.2.4 Läroplanen och läran om miljön  

Flera av förskollärarna anser att utomhuspedagogik i undervisningen möjliggör att 

samtliga delar i förskolans läroplan går att uppnå. En av lärarna poängterar att hon inte 

har någon specifik utbildning inom utomhuspedagogik men menar att det handlar om att 

ha ett tillåtande förhållningsätt och vara vetenskapligt uppdaterat för att förstå hur mycket 

möjligheter det finns att, på ett okomplicerat sätt, uppfylla läroplanens mål med hjälp av 

utomhuspedagogik. I linje med detta visar tidigare forskning (se t.ex. MacQuarrie, 

Nugent & Warden, 2015; Nor∂dahl & Ásgeir Jóhannesson, 2016) att det är av stor vikt 

att lärare tillåter barn att utforska och vara med att bestämma innehållet i undervisningen 

för att det ska bli utvecklande och lärande för dem. Enligt Skolverket (2018) ska barnens 

nyfikenhet och intresse tas tillvara i undervisningen. Barnen ska få möjlighet att vistas i 

olika naturmiljöer och ges möjlighet att utveckla och möta ett ekologiskt och omtänksamt 

förhållningssätt gentemot samhället, miljön och naturen.  En av lärarna förklarar hennes 

syn på utomhuspedagogiken kopplat till läroplanen: 

 

Jag analyserade faktiskt det där i läroplanen, jag ser nog att man kan plocka 

in allt från läroplanen i utomhuspedagogik. För du får in hållbar utveckling, 

normer och värden, naturvetenskap, teknik, digitalisering, språk och 

kommunikation, matematik, lekförmåga, motoriken och framförallt den 

sociala kompetensen. Sen brukar jag säga att allt som vi kan göra inne kan 

vi ute. Det är ju en viktig del i det för läroplanen är ju vårt uppdrag så vi 

måste verkligen se att vi kan bena ner den och se kan vi göra allt? Ja det kan 

vi! (Annica) 

 

Några av förskollärarna menar att de har en skyldighet i undervisningen att lära barnen 

om hur människor respekterar miljön. Två av förskollärarna hävdar att 
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utomhuspedagogiken är viktig för barns och miljöns framtid och vidare anser en av dem 

att utomhuspedagogik bör finnas med i varje förskolas planering och organisation utifrån 

framtida perspektiv med fokus på klimatförändringen. Förskolläraren anser att barnen ska 

vara rädda om vår miljö är det viktigt att de får en god relation och en positiv upplevelse 

till den, något som skapas genom upplevelser i naturen utifrån barnens kunskapsnivå. 

Läraren menar att det blir ett naturligt förhållningssätt och en kunskap som finns med 

barnen hela livet. Enligt Skolverket (2018) ska barnen ska få insikt i vilken påverkan 

människor, natur och samhälle har på varandra. I linje med förskollärarnas åsikter hävdar 

Nor∂dahl och Ásgeir Jóhannesson (2016) att barn skapar en förståelse och en vilja att 

bevara vår miljö om de får lära sig om naturen.  

 

6.3 Hinder med utomhuspedagogik  

Förskollärarna påpekar att det även upplever hinder med att använda utomhuspedagogik 

i förskolan. De hinder som framförs handlar om barnens kläder, förskolans organisation, 

lärarnas inställning samt förskolors närmiljö. Även fast förskollärarna benämner nämnda 

punkter som hinder så belyser några av dem att de försöker se det positiva i situationerna 

och göra det bästa av det. 

 

6.3.1 Vädret ställer krav på barnens kläder 

Majoriteten av förskollärarna anser att barns kläder kan medföra hinder för att bedriva 

utomhuspedagogik och att de olika väderlekarna resulterar i att barnen måste ha bra kläder 

för att få en positiv upplevelse. Majoriteten av förskollärarna hävdar att när barnen saknar 

vissa kläder bidrar det till ett hinder för att vistas utomhus. En av lärarna anser att det kan 

upplevas svårt för yngre barn att vistas utomhus eftersom de kan ha svårt att röra på sig 

på grund av deras kläder. Läraren förklarar det vidare enligt följande:  

 

För att gå ut med barn som bara gråter tycker jag är helt värdelöst för 

eftersom man pratar om en positiv upplevelse, gå ute på gården och bara 

grina, kläderna är för stor, stövlarna är för stor hela världen är otymplig men 

ut ska vi, nej jag ser inget mål med det. (Tina) 

 

Två av lärarna som även de anser att kläder kan ses som hinder poängterar att om barnen 

inte har kläder efter väder så försöker de tillgodose det så mycket de kan med att barnen 
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får låna kläder som finns på förskolan. Lärarna förtydligar att de inte tjatar på 

vårdnadshavare utan att de tar det som finns för att ge barnen en bra upplevelse. Enligt 

MacQuarrie, Nuget och Warden (2015) har vårdnadshavares inställning en stor betydelse 

för hur utomhuspedagogik kan användas i undervisning och det är viktigt att lärarna har 

en dialog med vårdnadshavarna om möjligheterna med pedagogiken. Ska 

vårdnadshavarna kunna bidra till att barnen får en positiv inställning till 

utomhuspedagogik genom att deras barn har ”rätt” kläder måste en öppen dialog 

förekomma mellan alla parter. Enligt mål i förskolans styrdokument ska ett samarbete 

mellan vårdnadshavare och förskolan förekomma och arbetslaget ska skapa 

förutsättningar för vårdnadshavares och barns möjligheter till inflytande genom att vara 

tydlig i fråga om innehåll och mål i utbildningen. En tillitsfull relation ska utvecklas 

mellan samtliga parter (Skolverket, 2018). En av lärarna menar att de själva har ett ansvar 

att vara rätt klädda för att de ska vara förebilder för barnen. Klär lärarna sig dåligt speglar 

de av sig på barnen. Två av lärarna poängterar att även fast barnen har rätt kläder för att 

vara ute så är det viktigt att lyssna på barnen om de exempelvis säger att de fryser. De 

menar att vuxna inte har rätt att sätta ord på barns känslor. Enligt Egidius (2009) och 

Sundgren (2018) menade Dewey att upplevelsen är en stor del i lärandet och även 

reflektionen av händelsen är av stor betydelse för att lärandet ska befästas, barnen skapar 

då en förståelse av helheten. Det är viktigt att lyssna på barns känslor men lika viktigt för 

deras meningsskapande och inför framtida situationer är det att barnen får reflektera över 

händelsen. Om barnen fryser måste de få reflektera över vad detta kan bero på vilket kan 

utveckla ett lärande (Dewey, 2004).  

 

6.3.2 Personalens inställning och osäkerhet  

Personalens inställning och uppfattning kan enligt förskollärarna vara ett hinder för hur 

de kan bedriva utomhuspedagogik. En lärare förklarar att om man arbetar i ett arbetslag 

där personalen är väldigt negativ till att överhuvudtaget vara ute så blir pedagogiken 

svårare att genomföra och det tar energi att försöka ändra deras uppfattning och 

inställning till att vara utomhus. Läraren benämner det som ett hinder i arbetssättet med 

utomhuspedagogik men menar samtidigt att det inte är något som gör att pedagogiken 

inte används av henne utan menar att det tar mer energi och krävs ett hårdare arbete från 

hennes sida att försöka vända personalens uppfattning och bevisa motsatsen. I motsats till 

detta visar forskning att bristande motivation och intresse för utomhuspedagogik är 



 

23 

 

bidragande orsak till att pedagogiken inte används i stor omfattning (Bjørgen & 

Svendsen, 2015; Ihmeideh & Al-Qaryouti, 2016).  

 

En lärare menar att personal kan uppleva utomhuspedagogik svårare än vad det egentligen 

är vilket kan hindra att pedagogiken används. En annan förskollärare anser att en del 

lärare känner en osäkerhet kring att undervisa i utomhuspedagogik på grund av att de inte 

har tillräcklig kunskap om naturen enligt dem själva. Det bidrar till att lärare istället endast 

gör sådant de känner sig säker på vilket gör att det kan bli svårt att utgå ifrån barnens 

intressen. Förskolans undervisning ska bland annat utgå från barnens intresse och 

förskollärare ska ha ett professionellt förhållningssätt och ge förutsättningar att utmana 

och stimulera varje barns sociala, motoriska, kognitiva och emotionella utveckling 

(Skolverket, 2018). Denna stimulans är något som flera forskare belyser att 

utomhusmiljön bidrar med (se t.ex. Günseli & Güzin, 2017; Ihmeideh & Al-Qaryouti, 

2016; Nel, Joubert & Hartell, 2017; Zamami, 2016). Enligt Dewey (1902, 2004) kan inte 

barnet och läroplanen vara separerade då de är relaterade till varandra. Dewey menar att 

en växelverkan mellan teori och praktik är grunden för ett meningskapande utifrån varje 

individs individuella färdigheter. Har lärare ett annat synsätt hävdar Dewey att de har en 

felaktig förståelse av barnet och undervisning (a.a). Forskning som redovisas ovan 

poängterar att undervisning utomhus bidrar till flera färdigheter hos barnen och förskolan 

ska enligt Skolverket vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i arbetssättet 

samt innehåll (Skolverket, 2018). Lärarna har upplevt att personal med bristande intresse 

och kunskap för pedagogiken påverkar osäkerheten. Utifrån redovisad forskning kan en 

möjlig slutsats vara att lärare har ett bristande förhållningssätt till förskolans läroplan när 

de motarbetar utevistelse då förskolan ska vila på vetenskaplig grund och forskning visar 

positiva aspekter utevistelse bidrar med för barnen.  

 

6.3.3 Organisationens uppbyggnad 

Majoriteten av förskollärarna belyser hinder för att bedriva utomhuspedagogik som 

grundar sig i organisationens uppbyggnad. Barngruppens storlek hävdar en av lärarna är 

ett stort hinder för att bedriva utomhuspedagogik utanför förskolegården. Hon förklarar 

att när lärarna får en barngrupp med många barn och vistas utanför gården blir det en 

säkerhetsfråga eftersom läraren inte kan gå iväg om något händer. Läraren förklarar att 

hon blir otrygg i situationen och förklarar att det leder till:  
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…det är en bidragande faktor till att jag inte utövar utomhuspedagogik i den 

utsträckning jag önskar. (Linnea) 

 

Att vara ensam med en stor barngrupp anser läraren bidrar till att uppmärksamheten på 

alla enskilda barns intressen blir bristande samt försvårar för att få hela gruppen att 

fokusera på en aktivitet. Dahlberg, Moss och Pence (2014) poängterar att det bör ställas 

krav på barnen, de har ett ansvar över sitt eget handlande och lärande. Enligt Deweys 

(1916) måste barnen få uppleva händelse för att lära sig och utvecklas. När läraren hävdar 

att barngruppen blir för stor för att som ensam lärare vistas utanför förskolegården kan 

det tyda på att barnen inte ses som tillräckligt kompetenta att hantera situationen. 

Samtidigt påvisar Little, Hansend Sandseter och Wyver (2012) att barn behöver möta 

situationer där det finns viss risk och utifrån det skapar barn handlingsstrategier för 

framtida händelser. Vidare poängterar Nor∂dahl och Ásgeir Jóhannesson (2016) att vuxna 

har en benägenhet att vara överbeskyddande mot barnen i situationer de anser kan utsätta 

barnen för en risk att skada sig men som istället skulle kunna möjliggöra ett 

meningsskapande för dem.  

 

En av förskollärarna påpekar att tiden som de ägnar sig åt utomhuspedagogik beror på 

lärarnas arbetstider och att de bedriver planerad utomhuspedagogik den tid när samtliga i 

arbetslaget är på plats. Ytterligare två förskollärare uttrycker att tiden är ett hinder och en 

utvecklar att det beror på allt annat som ska hinnas med i verksamheten men utvecklar 

inte vad hon syftar på. Förskolans läroplan tar upp mål och riktlinjer som ska uppfyllas i 

förskolan men det står inget om hur mycket tid som ska tillägnas varje del. Ihmeidehs och 

Al-Qaryoutis (2016) samt MacQuarrie, Nugent och Warden (2015) påvisar att tiden i sig 

inte är hindret, eftersom det är förskollärarna som bestämmer hur tiden ska fördelas.  

 

En lärare anser att många i förskolan upplever tiden som ett hinder men menar att de 

bestämmer över sin tid och borde inte se det som ett hinder utan instället ta tillvara på 

tiden de har. Läraren hävdar att det inte krävs många minuter utomhus för att skapa en 

lärandesituation för barnen. En möjlig slutsats är att lärares förhållningssätt har stor 

betydelse för hur tiden fördelas på förskolan mellan aktiviter och vilket inflytande barnen 

ska få över sitt eget lärande och utveckling. 
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6.3.4 Förskolans närmiljö 

Samtliga av förskollärarna uttrycker att närmiljön vid förskolorna de arbetar på har goda 

förutsättningar för utomhuspedagogik och de lärare som pratar om hinder i närmiljön 

menar förskolor överlag. Två av förskollärarna menar att förskolans närmiljö kan medföra 

hinder till att utöva utomhuspedagogik beroende på hur den ser ut. En av dem uttrycker 

att förskolor som inte har god tillgång till skog och mark, exempelvis de som ligger 

centralt i en stad, kan behöva transportera sig för att komma till en naturberikad miljö 

vilket gör det till ett projekt som skapar problem. För att återkoppla detta till hur lärarna 

definierade begreppet utomhuspedagogik ligger fokus åter på att utomhuspedagogik 

bedrivs på specifika platser utomhus. Det material som finns tillgängligt och hur 

undervisningen formas utifrån det är vad som har betydelse för om lärande uppkommer, 

den specifika platsen är inte det mest angelägna för lärandet (Dewey, 1902, 1958). Hur 

lärare väljer att undervisa i utomhuspedagogik beror på deras inställning (se t.ex. 

MacQuarrie, Nugent & Warden, 2015; Bjørgen & Svendsen, 2015).  

 

En lärare belyser att förskolans gård också är en plats där det går att bedriva 

utomhuspedagogik om det finns dåliga möjligheter utanför gården. Samtidigt poängterar 

Miller (2007) att avgränsning från naturen kan skapa en rädsla för naturen som kan 

utvecklas till ”ekofobi”. Läraren uttrycker att även om förskolan har naturfattig närmiljö 

ser läraren promenader i förskolans närområde som ett lärande i sig och poängterar att 

utomhuspedagogik kan innebära att röra sig i en naturmiljö även fast det inte är en skog. 

Det sker fortfarande ett lärande med kroppen och sinnena och hon uttrycker att det är 

lärarna som har ett ansvar att göra upplevelsen så bra som möjligt för barnen. 

 

7. Diskussion  

Under denna rubrik presenteras en metoddiskussion om studiens metodval och vilka 

fördelar och nackdelar som upplevdes. Därefter kommer resultatdiskussionen om 

studiens resultat med en kritisk tillbakablick och vilka slutsatser som kan dras samt blicka 

ut i ett större perspektiv. Resultatdiskussionen avlutas med en sammanfattning och förslag 

på fortsatt forskning samt vilka nya insikter denna undersökning tillför för pedagogiskt 

arbete. 
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7.1 Metoddiskussion  

Under detta avsnitt kommer en diskussion om metoden att presenteras, vilka för- och 

nackdelar som erfarits under studiens gång. Avsnittet kommer även lyfta fram 

trovärdigheten och tillförlitligheten för studien och kommer att diskuteras i relation till 

olika perspektiv.  

 

Valet av metod stod mellan intervju och enkät och det slutliga valet landade i intervju 

eftersom det ger möjlighet till mer fördjupning i svaren av respondenterna. Enkät valdes 

bort eftersom det kan bidra till svårigheter för respondenterna att förtydliga sina tankar 

och erfarenheter. Intervju möjliggör för respondenterna att kunna tydliggöra tankar, 

fördjupa resonemang och, ställa följdfrågor kring studien (Bryman, 2011).  

 

Förfrågan om deltagande till studien skickades ut till åtta förskollärare, fem av dessa valde 

att delta. Valet att tillfråga åtta förskollärare möjliggjorde att samtlig data kunde bearbetas 

och analyseras grundligt då datamängden inte blev allt för stor. Anledningen till bortfall 

kan bero på att det inte fanns tid för dem att avsätta, bristande intresse för 

utomhuspedagogik eller studien metodval.  

 

Strukturen på frågorna utgick från att respondenternas svar skulle utgå från deras 

erfarenheter och tankar vilket kan ha bidragit till att svaren utgick i stor del från ett 

lärarperspektiv. Under intervjuerna valdes att endast ställa några enstaka följdfrågor för 

att möjliggöra att samtliga respondenter, oberoende av vem som genomförde intervjun, 

skulle få en så likvärdig intervju som möjligt och bli så lite påverkade som möjligt. Hade 

istället en ostrukturerad intervju används där intervjun fortlöper med mer följdfrågor 

kanske resultatet sett annorlunda ut. 

 

Trovärdigheten och tillförlitligheten för denna studie är hög i stunden med de 

respondenter som ingår i studien men i ett bredare perspektiv är den låg då erfarenheter 

och tankar kontinuerligt förändras. Respondentantalet i studien är ett fåtal, vilket 

resulterar i att ur ett bredare samhällsperspektiv blir trovärdigheter och tillförlitligheten 

lägre då alla människor har olika erfarenheter och åsikter. 
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7.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare definierar utomhuspedagogik. 

Resultatet visar att lärarna har svårt att tydligt förklara vad begreppet betyder. Litteratur 

som tidigare lyfts gällande definitionen av utomhuspedagogik visar även den att det kan 

vara svårt att tydligt förklara begreppet (se t.ex. NCU, 2016; Ohlsson, 2015; Björklund, 

2016; Änggård, 2014). Lärarna fokuserar på vart de befinner sig för att utföra 

pedagogiken i sin definition men resultatet visar att material, sociala samspel och 

upplevelser inkluderas när lärarna pratar om utomhuspedagogik för barns 

meningsskapande. Då lärarnas definition av utomhuspedagogik är relativt snäv är en 

möjlig slutsats att det kan vara av stor vikt att lärarna använder pedagogiken på det sätt 

som resultatet visar om möjligheter och hinder. Lärares förhållningssätt är avgörande för 

hur de utformar undervisningen (se t.ex. Bjørgens & Svendsens, 2015; MacQuarrie, 

Nugent & Warden, 2015).  

 

Studien har undersökt vilka erfarenheter och tankar förskollärare har om 

utomhuspedagogik för att se vilka möjligheter och hinder lärarna anser finns. En 

övergripande slutsats av studien är att utomhuspedagogik kan anses bidra till många 

positiva faktorer för barns framtid. Lärares inställning och förhållningssätt är av betydelse 

för hur de positiva faktorerna av utomhuspedagogik tydliggörs för barnen. Tydliggörs 

betydelsen för barnen och de ges möjlighet att reflektera över de positiva faktorerna kan 

det ha relevans för deras förhållningssätt i framtiden.  

 

I resultatet kan vi se att utomhuspedagogik anses bidra till att hälsan främjas. Att hälsan 

gynnas av att undervisa genom utomhuspedagogik belyses i stor del från lärarnas 

perspektiv och inte ett barnperspektiv i resultatet. Samtidigt är det inte något som barnen 

går miste om. Används utomhuspedagogik i undervisningen vistas barnen i naturen och 

hälsan stödjs. Den kunskapen borde överföras till barnen så de får en förståelse för 

naturens meningsskapande för hälsan. Utomhuspedagogik innebär bland annat fysisk 

aktivitet i och med att barnen rör sig på stora ytor med varierande terräng. Att erbjuda 

barn denna fysiska aktivitet i naturen kan göra att dem får en annan relation till att röra 

på sig. Det kan möjliggöra att barnen upptäcker kroppens funktioner vilket kan leda till 

att regler och normer om prestationer minskas något som annars är vanligt inom 

sportaktiviteter. Nilsson (2019, 22 november) skriver i media att Sverige är det land i 

Norden där ungdomar rör sig minst. För att ungdomar ska vilja röra sig mer behöver ett 
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förebyggande arbete göras i ett tidigt skede istället för behandling i framtiden. För att få 

en förändring menar författaren att det är viktigt att ”avsportifiera” den fysiska aktiviteten 

(a.a). I mångt och mycket visar resultatet överstämmande med tidigare forskning (se te.x. 

Günseli & Güzin, 2017; Ihmeideh & Al-Qaryouti, 2016; Nel, Joubert & Hartell, 2017; 

Zamami, 2016) gällande barns utveckling och lärande genom fysisk aktivitet. Utifrån 

resultatet kan utomhuspedagogik i stort anses innebära en positiv upplevelse av naturen. 

Det är betydelsefullt att barnen får reflektera och upptäcka kunskap om den positiva 

inverkan för hälsan som tillkommer med att vara utomhus. Skapas möjlighet för barn att 

få reflektera kan de ta till sig det i barndomen och senare i livet. Tidigare studier visar 

flertalet positiva effekter av utomhusaktiviteter för hälsan, som motståndskraft mot 

infektioner, barns allmäntillstånd förbättras och att god hälsa tidigt i livet kan ha betydelse 

för dem resten av livet (Johansson, 2007; Mårtensson, 2009; Ohlsson, 2015).  

 

Möjliga faktorer som kan påverka barnens stilla-sittande och minskad kontakt med 

naturen kan ha att göra med dagens utbud av digitala medel 3. En möjlighet för att få barn 

att röra sig mer och vilja vistas i naturen kan vara att i förskolan använda digitala verktyg4 

i utomhuspedagogik. Det skulle kunna medföra kunskap till barnen om att det är möjlig 

att använda dessa verktyg utomhus som exempelvis informations hämtare av något de 

hittat eller ta bilder som grund för att kunna återblicka och reflektera över upptäckter. 

Resultatet av studien och tidigare forskning poängterar de positiva effekterna av 

utevistelse samt dess betydelse i barndomen och inför framtiden. Det är väsentligt att 

barnen också tilldelas denna kunskap så de kan reflektera över vad undervisning utomhus 

gör för deras fysiska aktivitet och meningsskapande för stunden och framtiden. Med hjälp 

av detta kan det leda till förståelse hos barnen att se betydelsen av variation mellan stilla-

sittande och fysisk aktivitet. Studiens deltagare uttrycker i likhet med tidigare forskning 

(se t.ex. Miller, 2007; Zamani, 2016) att en positiv upplevelse av naturen har betydelse 

för att i framtiden välja att vara utomhus istället för inomhus och spendera tid vid dagens 

stora utbud av internettjänster som kan påverka hälsan negativt. Intresset för 

utomhuspedagogik har ökat, trots detta visar Glantz, Grahn och Hedberg (2011), Miller 

(2007) och Änggård (2014) att tidigare generationer var mer utomhus än barn i dagens 

samhälle.  

 

 
3 Med digitala medel menar vi exempelvis tv- och datorspel, surfplatta och olika utbud av internettjänster.  

4 Med digitala verktyg menar vi exempelvis surfplatta, Easi-Scope, Blue-Bot och Doth.  
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Studien visar att förskolans närmiljö kan påverka vilka möjligheter och hinder som kan 

mötas med att undervisa i utomhuspedagogik. Resultatet visar att förskolans gård också 

anses vara en plats att bedriva utomhuspedagogik. Å andra sidan kan frågan ställas om 

vad som händer om undervisningen av utomhuspedagogik endast sker på förskolans gård 

eftersom läran om miljön och en relation till naturen skapas genom att vistas i den samt 

gör att människor värnar om den. En möjlig slutsats är att utomhuspedagogik går att 

använda på förskolans gård då utomhuspedagogik handlar om undervisning utomhus. Hur 

förskolans gård ser ut har även betydelse för vad som kan erbjudas vad gäller lärande om 

naturen. Har förskolans gård en naturfattig miljö kanske barnen inte kommer kunna ges 

möjlighet att lära sig om naturen på gården och riskerar att inte få den goda relationen till 

naturen som anses ha relevans för hur de ska värna om den. Barn måste få lära sig hur de 

ska behandla naturen i ung ålder för att behandla den väl i framtiden (Björklund, 2016; 

Helldén, Högström, Jonsson, Karlefors & Vikström, 2015). Människan måste skapa ett 

nytt sätt att leva för att jorden ska klara av att tillgodose allt levande på jorden. Får barn 

lära sig hur de ska leva för att minska klimatförändringar när de är unga så anser 

författarna att det kan möjliggöra en förändrad relation mellan människan och dess miljö 

(a.a). Förskolan ska präglas av en positiv framtidstro där barnen får möjlighet att utveckla 

ett förhållningssätt till natur och samhället som är varsamt och ekologiskt (Skolverket, 

2018). Vistas människor kontinuerligt i naturen skapas en positiv relation till den, en 

sådan relation leder till en vilja att motverka livsnedbrytande processer och vara rädd om 

allt levande, man gör inte illa något man har en nära relation till (Björklund, 2016; Glantz, 

Grahn & Hedberg, 2011; Johansson, 2007; Ohlsson, 2015). 

 

Studien visar att lärarna kan uppleva en osäkerhet när de vistas utanför förskolans gård 

exempelvis på grund av för stora barngrupper som de menar bidrar till fler situationer 

med risker. Det finns vissa risker som barn kan möta när de vistas i naturen exempelvis 

ramla ner från en sten eller halka på en blöt stock. Varje situation måste analyseras utifrån 

vilken risk som kan uppstå, är det livshotande risker eller handlar det om att barnen få ett 

skrapsår. Att låta barn röra på sig och leka kan vara riskfyllt men om de inte får tillåtelse 

till det begränsas barnens förmåga att lära sig hantera liknande situationer i framtiden. 

Vad är det egentligen för risker vuxna vill skydda barnen från? Vilket perspektiv risken 

analyseras utifrån, d.v.s. ett barns perspektiv, barnperspektiv eller lärarperspektiv, kan ha 

en bidragande påverkan om det förhindrar eller möjliggör meningsskapande för barnen. 

En viss risk bör barn enligt tidigare forskning utsättas för eftersom det kan bidra till att 
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de lär sig hantera liknande situationer i framtiden (MacQuarrie, Nugent & Warden 2015; 

Nor∂dahl & Ásgeir Jóhannesson, 2016; Little, Hansend Sandseter & Wyver, 2012). 

Tidigare forskning visar att vuxna kan ha en tendens att överbeskydda barn, vilket kan 

vara en bidragande faktor till att barnen inte får utforska det som de önskar och kanske 

också har behov av för sin egen utveckling (Nor∂dahl & Ásgeir Jóhannesson, 2016). 

Björklund (2016) poängterar att barn kan möta vissa risker i fysiska aktiviteter som kan 

orsaka ett blåmärke eller ett skrapsår och hävdar att det är en väldigt liten risk jämfört 

med ohälsan som barnen kan få senare i livet om fysisk aktivitet utesluts när dem är unga.  

 

I undersökningen kan vi se att tiden ses som ett hinder för att bedriva utomhuspedagogik. 

Samtidigt som tiden anses vara ett hinder visar resultatet att lärarna menar att de äger sin 

tid och väljer vad de ska lägga tiden på och att samtliga läroplanens mål går att uppfylla 

genom att undervisa med hjälp av utomhuspedagogik. En möjlig slutsats kan vara att om 

tiden läggs på att använda utomhuspedagogik i undervisningen kan målen i läroplanen 

uppfyllas och barnen får därmed ett upplevelsebaserat lärande som gynnar flera 

komponenter i deras utveckling. I och med det borde inte tidsbrist upplevas som ett hinder 

för att bedriva utomhuspedagogik. Samtidigt påpekar Arnèr och Sollerman (2018) att ett 

vanligt argument för att saker inte hinns med i förskolan är att personalen upplever 

tidsbrist. Brügge och Szczepanski (2011) styrker att utomhuspedagogik är en väl lämpad 

pedagogik att använda för att möjliggöra uppfyllandet av läroplanens intentioner. 

 

Utifrån våra erfarenheter av förskolor har vi sett att personal kan fokusera på negativa 

aspekter med att bedriva utomhuspedagogik och vi har uppfattat att det kan ses som en 

anledning till att de inte utövar den. Vår studie vill därmed tydliggöra kunskap om att 

utomhuspedagogik bidrar med otroligt mycket möjligheter för barnens utveckling, 

lärande och meningsskapande.  

 

7.2.1 Slutsatser 

Studien visar att utomhuspedagogik möjliggör användandet av naturen som lärare och 

kroppen som redskap genom att ta tillvara på platsen och materialet som naturen erbjuder 

vilket resulterar i att flertalet komponenter för barns lärande och utveckling gynnas. 

Förskollärares inställning och förhållningssätt till utomhuspedagogik har en avgörande 

betydelse för hur pedagogiken används och vilket meningsskapande det blir för barnen. 

Den kunskap barn möter tidigt i livet kan påverka deras förhållningssätt då och för resten 
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av livet. Studien visar att synen på möjligheter och hinder med utomhuspedagogik kan 

skilja sig åt. Aspekter som någon ser som hinder kan andra se som möjligheter och detta 

avspeglar att de erfarenheter människor har påverkar deras tankar och åsikter. Inom det 

postmodernistiska perspektivet som studien utgår från finns ingen klar sanning att 

upptäcka. Utveckling och lärande sker i dess kontext vilket exempelvis gör att varje gång 

en plats besöks skapas ny erfarenhet och kunskap då kontexten är i ständig förändring. 

Ser lärare på barnen utifrån det postmodernistiska perspektivet ställs höga krav på barnen 

eftersom de får utforska och upptäcka utifrån sina egna förutsättningar, då skapar barnen 

förståelse för sitt handlande. Inom teorin om ”Learning by doing” har platsen och 

materialet en avgörande roll för vilket lärande som är möjligt, därmed har förskolans gård 

och lokalisering betydelse för att samspelet mellan teori, praktik och reflektion görs i dess 

rätta kontext. Studien visar att användandet av utomhuspedagogik i förskolan möjliggör 

att målen i förskolans läroplan går att uppnå men avgörande för hur pedagogiken används 

beror på lärarnas förhållningssätt.  

 

7.2.2 Vidare forskning 

Utifrån studiens resultat ser vi ett behov av vidare forskning kring liknande område med 

en bredare målgrupp samt med förskolor som ligger mer centralt i större städer med 

begränsad tillgång till god närmiljö. Ett ytterligare förslag på vidare forskning är att 

intervjua barn om deras erfarenheter och tankar om utomhuspedagogik.  
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1: Datainsamling av tidigare forskning 

 

Datainsamling av tidigare forskning 

Databasen Discovery har använts för att söka fram relevanta vetenskapliga publikationer 

till denna studie med innehåll kopplat till möjligheter och hinder med fokus på 

utomhuspedagogik. Sökord som outdoor learning, preeschool, kindergarten, 

kindergarden, learning, teaching och education har använts. Sökningarna avgränsades 

genom att endast söka publikationer där hela texten var tillgänglig samt att artiklarna var 

Peer Reviewed och publicerad efter 2005. Sökorden valdes att skrivas på engelska för att 

möjliggöra internationell bredd på forskning. 
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9.2 Bilaga 2: Intervjufrågor 

Inledande frågor 

❖ Är du utbildad förskollärare? 

❖ Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

❖ Har du någon utbildning inom utomhuspedagogik? 

Om ja: är det utöver förskollärarutbildningen? 

Vad är det för utbildning? 

❖ Vilken ålder är det på barnen på avdelningen du arbetar? 

❖ Hur många barn finns det i den barngruppen? 

Huvudfrågor 

❖ Har avdelningen du arbetar på någon speciell inriktning? 

❖ Vad är utomhuspedagogik enligt dig? 

❖ Hur många timmar i snitt per dag har ni utomhuspedagogik? 

❖ Anser du att den tiden är tillräcklig? 

Om nej: vad beror det på? 

❖ Finns det ämnen som inte går att undervisa utomhus? 

Om ja: vilka och varför? 

❖ Vad är den största anledningen till att ni är utomhus? 

❖ Vilka möjligheter anser du att det finns med utomhuspedagogik? 

Kan du komma på fler? 

❖ Hur påverkar dessa ditt sätt att arbeta? 

❖ Vilka hinder anser du att det finns med utomhuspedagogik? 

Kan du komma på fler? 

❖ Hur påverkar dessa ditt sätt att arbeta? 

Avslutning 

❖ Har du något mer du vill tillägga/förtydliga? 
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9.3 Bilaga 3: Missiv till förskolecheferna 

  

 

 Berörda områdeschef/er 

inom förskoleområdet 

 

 

Medgivande inför studie 

 

Under höstterminen 2019 kommer vi att genomföra en studie som är en del i vårt 

examensarbete i pedagogik inom förskollärarprogrammet vid Högskolan i Gävle. I vår 

studie vill vi undersöka hur förskollärare definierar begreppet utomhuspedagogik samt 

vilka möjligheter och hinder de anser att det finns inom denna pedagogik. 

Syftet med studien är att undersöka förskollärares definition, erfarenheter och tankar 

gällande utomhuspedagogik. 

 

Det krävs ingen handledning från arbetsplatsens sida men respektive arbetsplats ska 

informeras om studiens syfte. Vi kommer vi att samla data genom intervjuer. Intervjuerna 

beräknas ta 30–45 minuter. Under intervjuerna kommer ljudupptagning att förekomma 

för att på bästa sätt kunna analysera intervjun. De data som samlas in kommer endast att 

användas i examensarbetet. Uppgifterna kommer att bli behandlade konfidentiellt och 

inte finnas tillgängliga för obehöriga. Inga namn på deltagare, förskolor eller kommuner 

kommer att redovisas i examensarbetet. Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagare kan 

avstå från att svara på frågor eller avbryta sitt deltagande utan särskild motivering. Vi 

följer uppsatta regelverk enligt GDPR (fd.PUL) och etikprövning avseende 

examensarbeten. 

Min handledare för arbetet är universitetslektor Ingegerd Gunvik-Grönbladh- 

indguh@hig.se 

För mer information kring studien kontakta undertecknad: 

Elin Gustavsson Lock & Jessie Flodin  

Exarbete_utomhuspedagogik@hotmail.com 

 

Med bästa hälsningar 

Elin Gustavsson Lock & Jessie Flodin 
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9.4 Bilaga 4: Missiv till förskollärarna  

Hej! 

Vi är två förskollärarstudenter från Gävle högskola som heter Elin Gustavsson Lock och 

Jessie Flodin. Vi håller nu på att genomföra vårt examensarbete med fokus på 

utomhuspedagogik. Syftet med studien är att undersöka förskollärares definition, 

erfarenheter och tankar gällande utomhuspedagogik samt vilken betydelse detta kan ha 

för barns meningsskapande.  

För att genomföra denna studie ska vi intervjua förskollärare och vi skulle gärna vilja 

intervjua just dig. För att genomföra intervjun kommer vi gärna och besöker dig på din 

arbetsplats, om du hellre ses på annan plats finns alternativ att vi bokar ett rum i *** 

lokaler på ********. 

  

Tidsåtgång för intervjun kommer att vara ca 30-45min. 

Vi träffas och genomför intervjun någon dag som passar dig, förslagsvis V.**. 

 

Vi har valt att bifogat några av de intervjufrågor vi kommer att ställa för att du ska ha 

möjlighet att reflektera över dessa innan intervjun genomförs.  

 

Intervjun kommer att genomföras av en av oss och kommer, med ditt godkännande, att 

spelas in med ljudupptagning för att vi båda ska ha möjlighet att ta del av intervjun.  

I det slutgiltiga arbetet kommer undersökningsdeltagarna och den förskola som berörs att 

vara anonyma och det insamlade materialet kommer att förstöras när arbetet är godkänt 

av examinatorn. Det insamlade materialet kommer endast att användas i våran studie. 

Viktigt att påpeka är att om du under studiens gång vill avbryta ditt deltagande är det bara 

att höra av dig till oss. 

 

Om du tycker detta låter intressant och vill ställa upp och hjälpa oss med detta så behöver 

vi ditt godkännande om deltagande senast ****. 

Svara på detta mail om du vill medverka i vår studie, så kommer vi överens om en tid och 

plats som passar. 

 

Mvh Elin Gustavsson Lock & Jessie Flodin 
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Några frågor att fundera kring inför intervjun 

❖ Vad är utomhuspedagogik enligt dig? 

❖ Vilka möjligheter anser du att det finns med utomhuspedagogik? 

❖ Hur påverkar dessa ditt sätt att arbeta? 

❖ Vilka hinder anser du att det finns med utomhuspedagogik? 

❖ Hur påverkar dessa ditt sätt att arbeta? 
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