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ABSTRAKT 
Undersökningens syfte är att se hur pedagoger i förskolan använder sig av och ser på 
utomhuspedagogik i den dagliga verksamheten. I undersökningen har sex pedagoger 
från samma förskola men olika avdelningar intervjuats. Undersökningen som gjordes var 
kvalitativ för att ge en djupare kunskap inom det som gjordes. 

Resultatet visar att pedagogerna är positivt inställda till att bedriva utomhuspedagogik. 
De ser fördelar som gynnar barnen i deras lärande och utveckling när de vistas utomhus. 
Resultatet visar även att barnen blir mer harmoniska och kan koncentrera sig bättre om 
de får vara utomhus mycket. Pedagogerna ser gården och närmiljön som ett extra rum 
och vill att verksamheten inomhus ska sammanflätas med utomhusverksamheten. 
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1 INTRODUKTION  
Vi är två lärarstudenter som har arbetat på många olika förskolor och sett många 
olika gårdar och utemiljöer. Vårt intresse för utomhuspedagogik har under åren vuxit 
sig större både genom litteratur i utbildningen till förskollärare samt genom vfu 
perioder. Detta har givit oss djupare insikt i hur man som pedagog kan arbeta 
pedagogiskt ute. Våra egna barn har varit på förskolor med en uttalad 
utomhuspedagogik vilket givit oss både kontakt med verksamheten och de arbetssätt 
man använder sig av.  

Många förskolor har varierande utomhusmiljöer där pedagogerna ser olika på den 
lärandemiljö som utegården ger samt hur barnen använder sig av gården och den 
befintliga miljön. Både föreläsningar och litteratur i utbildningen har belyst olika 
arbetssätt som finns ute i verksamheten och visat att både miljön och arbetssättet 
skiljer sig markant åt mellan de olika förskolorna. Genom VFU periodernas 
erfarenheter framkom också hur olika pedagoger ser på utomhusmiljön och hur olika 
de också använder sig av den i den pedagogiska verksamheten. En förskolegård ska 
vara stimulerande för alla sinnen. På så sätt bjuds barnen in till att använda sin 
fantasi och kreativitet. Utomhusmiljön ska vara ett komplement till inomhusmiljön 
och viceversa. I förskolans uppdrag ingår att: 

Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten 
ska 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 i naturmiljö. 
(Utbildningsdepartementet 2011 s. 7) 

Genom att ta tillvara gården och dess förutsättningar visas sig många möjligheter till 
pedagogisk verksamhet. Allt som kan göras inomhus kan även göras utomhus. 
Många förskolor jobbar nu medvetet med miljö och hälsotänk och har det inskrivet i 
sin verksamhetsplan. Detta gör att utomhuspedagogiken kommer in som en naturlig 
del i verksamheten (Granberg 2000).  

Enligt Szczepanski och Dahlgren (2004) ska utomhuspedagogiken vara något som 
regelbundet återkommer då det har visats att den skapar närkontakt och socialisation. 
De menar också att utomhuspedagogiken ska vara ett komplement till den teoretiska 
delen och de intentioner som finns i läroplanen ska kunna förverkligas utomhus. 85 
% av vår kommunikation sker via våra sinnen i stället för verbalt vilket gör det 
betydelsefullt att knyta sinnena till andra kommunikativa miljöer. Genom sinnlig 
stimulering i lärprocessen ökar också minneskapaciteten (Szczepanski m.fl.2007). 

I undersökningen kommer vi få ta del av pedagogernas syn på utomhuspedagogik 
och hur de använder sig av den i sin verksamhet. 

 



4 

2 BAKGRUND 
I detta kapitel tas  tidigare forskning upp samt personer som haft stor betydelse för 
utvecklingen av utomhuspedagogiken.  

 

2.1 Begreppsförklaringar 
I följande avsnitt presenteras de olika begrepp som kommer nämnas i 
undersökningen. 

2.1.1 Utomhuspedagogik 

Centrum för Miljö- och utomhuspedagogik definierar utomhus på följande sätt: 

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till växelspel mellan 
upplevelse och reflektion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska 
situationer. Utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt forskningsområde 
som bl.a. innebär: Att lärandets rum även flyttas ut till samhällsliv, natur- och 
kulturlandskap. Att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning 
betonas samt att platsens betydelse för lärande lyfts fram (Nationellt centrum 
för utomhuspedagogik, 2009)  
 

Sedan 1993 har Nationellt Centrum för utomhuspedagogik och hälsa varit 
verksamma. Där jobbas det framförallt för att öka förståelsen för utomhuspedagogik 
samt för att utomhusmiljön ska vara ett komplement till den traditionella 
undervisning som sker inomhus. NCU ser gärna utomhusmiljön som en egen bas för 
lärande. Närmiljön kan vara en bra bas att ha som grund när det kommer till 
utomhuspedagogik. Den ska inte ta över utan vara ett komplement till den mer 
traditionsbundna undervisningen. Att lära om den miljön och den verklighet man 
befinner sig i är något som utomhuspedagogiken ska utgå från. Den miljö som finns 
runtomkring kan variera. Kunskap om gården, skogen och staden fås när barnen får 
reflektera över de olika erfarenheter de fått genom att vara på de olika platserna 
(NCU, 2011). 
 

2.1.2 Naturförskola 
Ur och skur står för upplevelsebaserat lärande. Den bygger på en övertygelse att barn 
har ett behov av kunskap, rörelse och gemenskap som tillfredsställs genom ett 
lustfyllt och upplevelsebaserat lärande. Ericsson (2011) menar att det är lättare att 
stimulera barn som har utomhusverksamhet. Genom att vara ute, oavsett väder eller 
årstid förstärks de intryck som naturen ger barnen. De blir mer medvetna om de 
skiftningar som sker runtomkring dem i naturen eftersom naturen hela tiden är så 
påtaglig. Ericsson (2011) anser även att de roller och relationer som finns inom en 
barngrupp inomhus förändras när verksamheten bedrivs utomhus. Barn med vissa 
svårigheter kan ha färdigheter och kunskaper som enbart visar sig och kommer till 
sin rätt när de är utomhus (a.a.).  Den naturförskola där vi har intervjuat pedagoger är 
inte en utpräglad ur och skur förskola men de har plockat valda delar av 
friluftsfrämjandets tankar och idéer som de anser passar dem och deras verksamhet.  

Pedagogik utomhus förenar känsla, handling och tanke; landskapet är arena, 
den fysiska verkligheten blir lärmiljö (Szczepanski 2007, s. 14 ). 
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Enligt Szczepanski (2007) blir lärmiljön utomhus lättare för alla barn att ta till sig. 
De barn som har svårt att fokusera och koncentrera sig inomhus ges bättre 
förutsättningar för lärande om de i stället får vistas utomhus och ta till sig lärandet på 
det sättet (a.a.). 

2.1.3 Grön Flagg 

Grön Flagg ses som ett verktyg för alla pedagogiska verksamheter. Grön Flagg är i 
dag Sveriges största miljönätverk för pedagogisk verksamhet med 2000 anslutna 
förskolor och skolor. Det innebär att arbetet sker med hållbar utveckling i både den 
pedagogiska verksamheten och i daglig drift. Grön Flagg är den svenska grenen av 
internationella Eco School som finns i över 40 länder. Den gröna flaggan är en 
bekräftelse på att förskolan/skolan varje dag prioriterar miljöarbete i alla de 
verksamheter som skolan är delaktig i ( Håll Sverige Rent 2011).  

För att få ha Grön Flagg ska förskolan/skolan verka för att hela verksamheten ska nå 
en hållbar utveckling på ett demokratiskt sätt. Alla på förskolan/skolan ska vara 
engagerade i ett gemensamt mål, som sedan ska uppnås. Målet är satt under en 
tvåårsperiod. För att få vara med i Grön Flagg måste material skickas in kontinuerligt 
för att på så sätt visa att de i förväg uppställda målen uppfyllts. Kontrollanter 
kommer också ut för att se att förskolorna/skolorna gör det de åtagit sig att göra. Att 
arbeta med Grön Flagg innebär att både barn och pedagoger hjälps åt i arbetet med 
hållbar utveckling och omsätter det de lär sig i praktiken. Det arbete som görs i Grön 
Flagg ska kunna förankras i verksamheten och allt arbete ska komma underifrån och 
bygga på delaktighet och elev/barn inflytande (Håll Sverige Rent 2011). 

 

2.2 Historik  
Tanken att det är bra för kropp och själ att vara ute för både vuxna och barn är inte 
något nytt utan kan härledas ända till Aristoteles tid, vilken var mellan 384-322f.kr. 
Han menade att allt människan upplever ska utgå från sinnena och de erfarenheter 
som fås ska kunna kopplas till den verklighet som är här och nu (Szczepanski 2007). 
Även Rousseau (1712-1784) betonade att barn har ett behov av att röra sig och leka 
fritt och naturen är den bästa platsen för detta. Att få uppleva naturen med alla sina 
sinnen gör att barn utvecklas och får en förståelse för den verklighet de lever i. 
Vygotskij (1896-1934) menade enligt Lindqvist (2009) att genom leken bearbetar 
barnen verkligheten och det är genom leken som verkligheten blir begriplig. Leken 
utomhus så väl som inomhus är den viktigaste källan till utveckling av tanke, vilja 
och känsla (a.a.).  

Rousseau (1712-1784) framhöll att kunskap inte enbart ska nås genom läsning. 
Kunskap bör istället nås genom upplevelser både sinnligt och med hela kroppen 
utomhus. Dessa tankar tar också Brügge, Glantz & Sandell (2011) upp. Dahlgren och 
Szczepanski (2009) skriver att barn behöver gripa för att begripa. Genom att uppleva 
med alla sinnen i en stimulerande utemiljö kan barnen ta till sig den praktiska 
kunskapen (a.a. ) 

En kvinnlig förkämpe för utomhuspedagogik var Ellen Key som levde och verkade 
för ca 100 år sedan. Hon ansåg att fältstudier där barnen var med och upplevde med 
hela kroppen gav mycket mer än att bara läsa sig till kunskapen i en bok ( Key 1996). 
Uterummet var för Key en mycket viktig miljö som bidrog starkt till att ge barnen 
ytterligare kunskap till det som lästes om i skolsalen. Att bara vara på gården skulle 
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inte ses som något negativt eller något som gjordes enbart för att barnen skulle få 
frisk luft (a.a.).  

 

2.3 Utomhuspedagogikens betydelse för lärande och 
utveckling 

Lärandeprocessen är beroende av barnets sociala och kulturella upplevelser och 
erfarenheter, hela deras livssituation. Barnets upplevelser och förståelse blir grunden 
att bygga vidare på för alla de nya intryck och det nya lärandet som sker (Pramling 
Samuelsson och Johansson 2006). För att nå ett lärande bör också målet vara en del 
av de intentioner barnet har med själva lärandetillfället. Även kreativitet ska finnas 
med eftersom barnet hela tiden måste lägga till och få en ny förståelse för det som 
sker runtomkring. Även pedagogen som jobbar med barnen är viktig för att ett 
lärande ska ske. Pedagoger i förskolan ska erbjuda en miljö som stimulerar till 
lärande både genom socialt samspel och kreativitet. Det är i samspel och interaktion 
med andra människor som ett lärande sker (a.a.). 

Waites (2010) vill med sin forskning visa på värdet av utomhuspedagogik med barn i 
åldrarna 2-11 år. Hon har genomfört tre olika studier på hur pedagogerna använder 
sig av utomhuspedagogik i sin verksamhet. I sina studier kom hon fram till att 
pedagogernas inställning spelar stor roll, då de som inte hade utbildning av 
utomhuspedagogik inte heller nyttjade utomhusmiljön i sin undervisning. Waites 
(2010)menar också att erfarenheterna pedagogerna själva hade från sin egen 
barndom spelade stor roll då hon kom fram till i sin forskning att finns det ingen 
egen erfarenhet av utomhuspedagogik är det inte heller något pedagogen brinner för 
och använder i sin egen undervisning (a.a.) 

En utomhusmiljö som erbjuder aktiviteter som främjar nyfikenheten lockar barnen 
att upptäcka och utforska nya områden vilket också främjar lärandet. När fokus läggs 
på barnens egen lust till lärande i stället för på prestationen de åstadkommer främjas 
deras utveckling samtidigt som identiteten och självförtroendet stärks (Ericsson 
2009). En av fördelarna med att vara ute är att ljudnivån minskar och utomhusmiljön 
gör att många barn blir lugnare vilket påverkar hela barngruppen 
som blir mer harmonisk. Szczepanski och Dahlgren (2004) 
visar att barnen i och med minskad stress kan utveckla 
och höja sin koncentrationsförmåga vilket i sin tur gör 
att barnen får lättare att lära.                                                                                          

Szczepanski (2007) har tagit fram en lärandemodell 
för lärandet utomhus. Den visar på det komplicerade 
samspelet mellan lärmiljön, det sociala samspelet, 
personlig och social utveckling och hur vi 
egentligen mår i lärmiljön. För att kunna lära måste 
människan må både fysiskt och psykiskt bra, det är 
avgörande för att ett lärande överhuvudtaget ska kunna 
ske (a.a. ). Med detta menas att upplevelsen gör att lärandet 
blir mycket tydligare och lättare att ta till sig. 

                                                                                                                             (Szczepanski 2007 s.27) 

John Dewey var en filosof som levde mellan 1849-1952. Han menade att den 
kunskap som ska förmedlas till barnen måste knyta an till den verklighet barnen 
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lever i (Andersson 2001). Dewey (1999) betonade att begreppsbildning blir lättare 
om barnen får uppleva olika aktiviteter och konkreta material i stället för att bara 
höra det i teorin. Deweys begrepp ”learning by doing” kopplar tänkandet till 
handlandet. Det handlar om att både göra med händer, kropp och sinnena samtidigt 
som det som görs reflekteras i tanken. Att komma ut från förskolans fyra väggar och 
få uppleva en miljö som är obegränsad är tankar som Ericsson (2009) inte är ensam 
om utan både Dewey (1999) och Key (1996) var förespråkare för det. 

 

2.3.1 Gårdens betydelse för utomhuspedagogiken 

Granberg (2000) skriver att barn behöver utmaningar i sin närmiljö utomhus. För de 
små barnen kan det räcka med att vara på den lilla gården då de behöver få trygghet 
och kontinuitet för att känna sig trygga. Små barn behöver ha ett område som de kan 
återkomma till och utforska gång på gång (a.a.). Som pedagog är det bra att i stället 
för att gå iväg med de minsta barnen utmana dem genom att ändra om gårdens 
utformning och ta bort och lägga till material. Inomhus miljön är oftast inte anpassad 
för motorisk träning så som åla, hoppa, krypa, klättra balansera osv. Detta finns i 
stället mer naturligt utomhus även på den lilla gården där material kan finnas att 
tillgå som utmanar till motorisk träning. Vidare påpekar (a.a.) att förskolorna ofta 
ligger i anslutning till ett skogsparti där barnen kan få öva sin motorik på skogens 
naturliga underlag. Ojämn mark med stock och sten ger utmaning i såväl motorik 
som balans. Barnen använder då både stora och små rörelser som gör att alla muskler 
används och tröttas ut på ett naturligt sätt. Detta bidrar även till att barnens 
koncentrationsförmåga höjs. Andra fördelar enligt (a.a.) är att alla sinnena används 
vid vistelse utomhus vilket ger en helhetsbild och en djupare förståelse för 
upplevelsen och den kan lättare sättas in i ett sammanhang. Ericsson (2009) skriver 
att barn av i dag kan sitta flera timmar dagligen framför datorn och tv:n och detta 
innebär att de inte rör sig i den utsträckning som de behöver. Barn behöver känna att 
det är positivt att röra på sig och naturen kan vara en del av den upplevelsen (a.a.). 

Grahn (2007) har i sin forskning kommit fram till att förskolegårdar med varierad 
och kuperad terräng gör barnen mer motoriskt utvecklade, den fysiska aktiviteten är 
bättre samt att barnens koncentrationsförmåga ökar. Vidare menar (a.a.) att dessa 
gårdar är ”nyttigare” för samhället ur ett hälsoperspektiv. Det leder till färre 
överviktiga barn och bättre motoriskt utvecklade barn. Szczepanski och Dahlgren 
(2004) har liknande tankar som Grahn (2007) då de menar att om förskolans 
utomhusmiljö är stimulerande blir barnens koncentrationsförmåga bättre. 

 

2.3.2 Lärande med alla sinnen 

Szczepanski och Dahlgren (2004) skriver att barnens lärande både sinnligt, motoriskt 
och intellektuellt drar stor fördel av att utomhuspedagogik praktiseras. Genom att få 
uppleva med sina sinnen likaväl som med kroppen förstärker och befäster barnen den 
kunskap som pedagogerna vill förmedla och de kan också lättare sätta in det i ett 
sammanhang och relatera till sina egna erfarenheter. Maynard och Waters (2007) har 
forskat på effekterna av utomhuspedagogik som avspeglar sig i tidiga åldrar. De har i 
sin forskning kommit fram till att utomhuspedagogik främjar barns fantasi, väcker 
deras nyfikenhet, samt att den kan lära barnen mer utvecklade färdigheter inom 
problemlösning. De betonar vikten av att barn får leka i naturliga miljöer eftersom 
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det gynnar kreativiteten, istället för att bara leka på lekplatser konstruerade av 
människor. Forskning har de baserat på observationer av fyra olika skolmiljöer i 
Wales.  

 Enligt Grindberg (2000) har barn ett stort behov av rörelser och för att kunna 
utvecklas är det av betydelse att de får en bred rörelseerfarenhet. Genom att bli 
medveten om sin kropp och känna till sin förmåga och sina begränsningar blir barnen 
trygga i sig själva. Att bli motoriskt säker innebär att barnen kan samspela med 
varandra och vara med på de flesta lekar (a.a.). 

Dahlgren och Szczepanski (2004) skriver att alla kunskap och färdighetsområden kan 
praktiseras i utomhusmiljö. För de yngre barnen är det positivt att lära i olika 
sammanhang för att förstå helheten. Pedagoger bör skapa miljöer för lärande som 
sträcker sig utanför förskolans väggar. Vidare skriver de om utomhuspedagogikens 
sätt att stimulera alla sinnena hos barnen. I utomhusmiljön ingår rörelser på ett 
naturligt sätt vilket i sin tur ökar stimulansen till kroppssensoriken. Hela kroppen och 
alla sinnena bör involveras i lärandeprocessen för att skapa ett sammanhang och 
meningsfullhet i det som görs. För barnen måste lärandet vara meningsfullt och det 
förutsätter att de kan sätta in det de gör och lär sig i ett sammanhang. Barnens tankar 
måste få röra sig fritt mellan helhet och detaljer och växla mellan konkret och 
abstrakt tänkande (Eriksson, Furå och Pettersson 2007). 

Inomhus och utomhusperspektiv bör ständigt stå i växelverkan. Undervisning 
förutsätter reflexion och problematisering kring lärandets när, var, vad, hur 
och varför. (Lundegård, Wickman och Wohlin 2004 s. 21) 

Granberg (2000) poängterar att utomhusmiljön är av stor vikt för att de yngre barnen 
ska få uppleva med alla sinnena. För de allra minsta barnen på förskolan kan den 
egna gårdens förändring genom årstiderna vara tillräcklig för barnens 
sinnesupplevelser. När det är varmt och skönt ute kan det finnas fjärilar och småkryp 
att undersöka på gården och på hösten täcks marken av färgglada prasslande löv. De 
lite större barnen behöver däremot få komma bort från gården då och då för att få 
komma i kontakt med och utforska nya miljöer. Utomhuspedagogik är ett sätt att 
levandegöra det som samtalas och diskuteras om inomhus i förskolan. Pedagogen 
kan läsa en bok om hösten och sedan kan barnen få gå ut och uppleva hösten med 
alla sina sinnen för att få en helhetsupplevelse (Brügge, Glantz och Sandell 2011).  

2.3.3 Upplevelser ger kunskap 

Thulin (2011) skriver i sin avhandling att dagens förskola fortfarande präglas av 
omhändertagande och fostran. Förskollärare är ofta okunniga i naturvetenskapliga 
ämnen och därför får barnen sällan svar på sina funderingar och frågor kring detta 
ämne menar (a.a.). Enligt den gamla traditionen i förskolan ska barnen själva söka 
kunskap och svar på sina frågor och funderingar vilket medför att barnen inte alltid 
får de svar de önskar både på grund av okunskap hos pedagoger samt den gamla 
synen på förskolan som fokuserar på fostran och lek. I takt med att förskolans 
uppdrag förändrats har kunskapsuppdraget hos pedagogerna ökat och förstärkts från 
1 juli 2011, vilket kräver att förskollärarna måste ha kunskap bl.a. om frågor som rör 
naturkunskap. Andra fördelar med detta enligt (a.a.) är att alla sinnena används när 
barnet är utomhus vilket ger en helhetsbild och en djupare förståelse för upplevelsen 
och den kan lättare sättas in i ett sammanhang. Szczepanski och Dahlgren (2004) 
anser att barnens lärande både sinnligt, motoriskt och intellektuellt drar stor fördel av 
att utomhuspedagogik praktiseras. Genom att få uppleva med sina sinnen likaväl som 
med kroppen förstärker och befäster barnen den kunskap som pedagogerna vill 
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förmedla och de kan också lättare sätta in det i ett sammanhang och relatera till sina 
egna erfarenheter (a.a.). 

 

2.4 Betydelsen av gårdens och närmiljöns utformning 
Även en liten gård kan vara ett alldeles utmärkt komplement till miljön inomhus. 
Uterummet bör skapas så det ger möjlighet till såväl kreativitet och lek som rörelse 
och lärande (Eriksson, Furå, Pettersson 2007). Utomhuspedagogik ska vara ett 
komplement till den traditionella pedagogiken som finns på våra förskolor. Den 
miljö som finns runt omkring ska vara en naturlig del i den pedagogiska 
verksamheten och användas som en del i det pedagogiska uppdraget. Utomhusmiljön 
är alltid aktuell då den är föränderlig och ständigt bjuder på nya upplevelser 
(Nationellt centrum för utomhuspedagogik 2011). 

Granberg (2000) skriver att en utemiljö måste vara anpassad så att den fyller de 
behov barn har för att få en allsidig motorisk utmaning när de vistas ute. Det är 
nödvändigt att det finns plats för barnen att springa, cykla, krypa och åla m.m. Det 
ska också finnas platser där barnen kan gömma sig och leka ostört, likaväl som att de 
får använda hela sin kropp på platser med varierat underlag. Sluttande partier ger 
barnen en mycket bra förståelse för hur svårt det kan vara att ta sig upp och att rulla 
kan vara ett alternativ när barnen ska ta sig ner igen. Med olika motorikbanor som 
finns uppbyggda på gården utmanas barnen än mer. Att även ha tillgång till en 
kuperad terräng är ovärderligt anser (a.a.). 

Änggård (2009) menar att barn som leker ute i naturen ofta leker dramatiserade 
familjelekar och återskapar de upplevelser som de själva varit med om. Miljön som 
finns ute är ett idealiskt ställe för barn att använda sin fantasi på. Materialet som 
finns att tillgå ute kan i barnens ögon bli till något helt annat beroende av vad deras 
erfarenhet tillåter dem att se. När barnen använder sin fantasi och kreativitet kan en 
pinne förvandlad till en telefon, en stubbe blir till en spis och en sten blir till en 
tallrik.  Genom att kommunicera och samspela med de övriga barnen skapas en 
gemensam förståelse för leken (a.a.). En varierad utemiljö stimulerar barnens fantasi 
och ger upphov till kreativitet (Wahlund 2008). Liknande tankar har även Grahn 
(2009) som anser att en gård ska innefatta en öppen plats där barnen får springa av 
sig samtidigt som det behövs vrår som till exempel ett buskage kan ge för att barnen 
ska kunna dra sig undan och få lugn och ro. Som pedagog är det bra att vara 
medveten om att det ska vara spännande för barnen ute på gården, samtidigt som 
gården ska tillgodose kroppens behov av rörelse och stimulera det intellektuella 
tänkandet (a.a.). 

 

2.4.1 Utomhusmiljöns betydelse för pedagogiken 

I Sverige finns en tradition i att vara ute mycket med barnen och svenskar är relativt 
traditionsbundna när det gäller detta synsätt. Lemmey (2000) framhåller att 
utomhusundervisning är av vikt därför att värdet av den ligger i att det främjar det 
sociala, moralen och den kreativa utvecklingen av barnen. Han utgår från engelska 
förhållanden när han skriver att de vuxna både måste vägleda och samtidigt beskydda 
barnen för att de ska få ut så mycket som möjligt av utomhusundervisningen. 
Förskollärare i England har enligt (a.a.) en viss tendens till att bli för mycket av 
beskyddare vilket hämmar barnen i deras utveckling och utforskning av miljön. 
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Samtidigt tas också upptäckarlusten då ifrån barnen. Det har alltid funnits faror med 
att vistas utomhus men det kan inte vara ett argument för att bara bedriva pedagogisk 
verksamhet inomhus med de yngre barnen (a.a.). 

Wahlund (2008) påvisar att om barn som går på förskolor har tillgång till en 
varierande och stimulerande utomhusmiljö så finns det inga gränser för vad fantasin 
kan frambringa. Pinnar blir till bestick eller metspö, allt efter vad leken kräver. Barn 
måste få möjlighet att skapa sina egna rum ute i de olika miljöer som erbjuds. Han 
skriver också att miljöer med mycket gröna ytor också är något som stimulerar barn 
och deras kreativitet i de olika lekarna som pågår. Om barnen har tillgång till en så 
varierad miljö som möjligt får de tillfälle att träna upp kroppen. Små barn utforskar 
den omgivning som finns runtomkring med hela sin kropp (a.a.).  

Även White (2004) menar att barn bör få tillgång till både en naturlig miljö att leka i 
och utforska samtidigt som en uppbyggd gård också är något som bör finnas. Alla 
sätt som är bra på att utmana barn i deras lekande och lärande är något pedagogerna 
bör ta fasta på (a.a.). 

Natural schoolyards are places where children can reclaim the magic that is 
their birthright, the ability to learn in their unique experiential way through 
exploration and discovery in the natural world. (White 2004, s.9) 

 

2.4.2 Barns behov av att röra sig på gården 

Larsson (2009) visar i sin artikel att pedagoger och lärare i skolan och förskolan i 
dag främst ser barnens rörelser ur en funktions- och nyttoaspekt. Det är inte många 
som kan se kroppens rörelse och barnens egna erfarenheter av kroppen som en social 
och kulturell företeelse utan fokus är enbart på funktionen och vilken nytta som 
barnen har av att röra på sig. Vidare menar (a.a.) att barnens värld är präglad av 
rörelse. Barn upplever med hela kroppen och lär känna sig själva och sin omgivning 
genom att röra sig i den. Pedagoger har en tendens att fokusera på nyttoaspekten i att 
röra på sig och glömmer därmed den pedagogiska biten där rörelsen är kopplad till 
en upplevelse som barnen bör få reflektera över (a.a.). Barn behöver känna att det är 
positivt att röra på sig och naturen kan vara en bidragande del av den upplevelsen 
(Ericsson 2009). 

Enligt Grindberg (2000) har barn ett stort behov av rörelser och för att kunna 
utvecklas både sinnligt och motoriskt är det viktigt att de får en bred 
rörelseerfarenhet. Genom att bli medveten om sin kropp och känna till sin förmåga 
och sina begränsningar blir barnen trygga i sig själva (a.a.).  
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3 PROBLEM 
Syfte: 

Vårt syfte är att undersöka hur pedagogerna ser på och använder den befintliga 
miljön. Vi vill även se hur de bedriver utomhuspedagogik som främjar barnens 
lärande och utveckling. 

Frågeställning: 

Hur ser pedagogerna på utomhuspedagogik? 

Hur ser pedagogerna på gården och närmiljöns betydelse för lärande och utveckling? 

Hur används gården ur ett pedagogiskt perspektiv? 

Hur upplever pedagogerna att barnen använder gården? 
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4 METOD 
 Nedan redovisas hur vi gick till väga i genomförandet av den undersökning som vårt 
arbete grundar sig på. 

 

4.1 Undersökningsmetod 
Metoden som användes var kvalitativ och bygger på intervjuer. Enligt Patel och 
Davidsson (2003) ger denna metod en djupare kunskap i det som undersöks. En 
intervju ska bygga på samtal med full delaktighet från bägge parter (a.a.). Detta är 
den bästa metoden för att få svar på våra frågeställningar och därmed uppfylla det 
syfte arbetet har. En kvalitativ undersökning är inriktad på helheten dvs. att få ett 
holistiskt perspektiv genom att undersöka olika samband. Målet är att få en förståelse 
i stället för en förklaring till det som undersöks (Lökken och Söbstad 2009). En 
strukturerad intervju innebär att de frågor som ställs kommer i en viss förutbestämd 
ordning.  Hela intervjun bör hålla sig till denna ordning (a.a.).  

 

4.2 Urval 
Intervjuerna genomfördes med sex pedagoger på samma förskola men på olika 
avdelningar. Pedagogerna är slumpmässigt utvalda då de själva kom överrens på 
avdelningarna om vem som skulle medverka. En avdelning är en 
naturförskoleavdelning som har den mesta verksamheten utomhus. De övriga 
avdelningarna har ingen särskild inriktning och vi kommer kalla den för den 
traditionella förskolan. Eftersom avdelningarna har samma förutsättningar då de 
använder sig av den befintliga utemiljön/gården i sitt pedagogiska arbete gjordes 
intervjuerna på dessa avdelningar. Dagen börjar och slutar för alla på den 
traditionella förskolan men tiden däremellan är de barn som går på naturförskolan i 
friluftsfrämjandets lokaler på annan plats med naturen som närmsta granne. Barnen 
transporteras dit varje morgon med buss och sedan bedrivs nästan all den 
pedagogiska verksamheten utomhus. Förskolan har Grön Flagg vilket innebär att alla 
avdelningar jobbar medvetet med hållbar utveckling och verkar för en bättre miljö. 
Alla avdelningar har tillgång till hela gården och därmed samma förutsättningar för 
lek och lärande 

Den förskola som är med i undersökningen är en kommunal förskola som ligger i 
utkanten av en mellanstor stad. På denna förskola är fyra avdelningar ett till tre års 
avdelningar och den femte avdelningen består av fyra åringar. 
Naturförskoleavdelningen består av barn i åldern fem år. Fem av pedagogerna som 
intervjuats är förskollärare och den sjätte är barnskötare. De har arbetat olika länge 
på förskolan och de har själva valt att medverka i vår studie. 

 

4.3 Utformning av intervjun 
Genom att utgå från våra frågeställningar skapades 13 intervjufrågor till pedagogerna 
(se bilaga 1). Frågorna som ställdes utgick till största del från pedagogernas tankar. 
Detta för att få så fylliga svar som möjligt. Genom att skapa många öppna frågor ges 
pedagogerna möjlighet till att tänka brett och ge oss fylliga svar. Utifrån de svar 
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pedagogerna gav ställdes följdfrågor som såg lite olika ut beroende på hur pedagogen 
hade svarat. Intervjuerna spelades in med filmkamera med enbart ljud för att sedan 
transkriberas av oss. Lokalerna där intervjuerna ägde rum valdes av pedagogerna 
själva. Tre av intervjuerna skedde i lugn miljö utan några störande inslag medans 
resterande tre intervjuer genomfördes med barngruppen närvarande. Detta på grund 
av personalbrist. Intervjuernas längd varierade i tid beroende på pedagogernas svar. 
Materialet blev totalt fem timmar långt. 

 

4.4 Pilotstudie 
Innan intervjuerna med de utvalda pedagogerna gjordes en pilotstudie med en 
pedagog på en annan förskola. Det var bra att göra pilotstudien eftersom det då blev 
tydligare om de frågor som var tänkta att användas fungerade i praktiken. Enligt 
Patel och Davidson (2003) är det bra att först göra intervjun på en målgrupp som 
motsvarar de egentliga respondenterna. Intervjun behöver inte nödvändigtvis vara i 
sin helhet utan valda delar kan tas upp för att se om upplägget fungerar. Pilotstudien 
genomfördes på en förskola där vi båda tidigare vikarierat. Efter genomförd 
pilotstudie gjordes några små justeringar av frågorna för att sedan kunna använda 
dem i kommande intervjuer.   

 

4.5 Databearbetning 
Efter att ha transkriberat intervjusvaren skrevs de ut i pappersformat för att på så sätt 
lättare kunna överblicka de olika pedagogernas svar. Varje intervju lästes igenom för 
att sedan kunna jämföra och sammanställa de olika pedagogernas svar och nå ett 
resultat. Utifrån frågorna i syftet kategoriserades resultatet. 

 

4.6 Etik 
Vetenskapsrådet (2011) har fyra forskningsetiska riktlinjer som bör följas när man 
utför en studie. Dessa fyra riktlinjer är informations, samtyckes, konfidentialitets- 
och nyttjandekravet. Då alla pedagogerna deltog på frivillig basis uppfylldes 
informationskravet, enligt Vetenskapsrådet (2011). Pedagogerna kan när som helst 
avbryta sin medverkan. Samtliga pedagoger gav sitt samtycke till att medverka i 
intervjuerna och därmed uppfylldes också samtyckeskravet. Det kommer i enlighet 
med konfidentialitetskravet inte redovisas några namn eller andra uppgifter som kan 
avslöja vilka pedagogerna är i vårt arbete. Pedagogerna kommer på så sätt vara 
anonyma. Materialet som fås kommer enbart användas av oss i vårt arbete och för 
våra forskningsändamål och därmed uppfylls nyttjandekravet. Patel och Davidsson 
(2003) menar att det är viktigt att göra pedagogerna medvetna om vikten av deras 
svar då de fyller en viktig funktion när man gör den här typen av studie. Genom att 
upplysa pedagogerna om detta blev de motiverade att svara så utförligt som möjligt 
på intervjufrågorna. 
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4.7 Reliabilitet och validitet 
För att få svaren så exakta som möjligt spelades intervjuerna in för att sedan lyssnas 
av och transkriberas. För att uppfylla syftet med vår studie ställdes olika mängd 
följdfrågor beroende på hur utförliga pedagogerna var i sina svar. 

 

4.8 Kritiska aspekter 
Tre av intervjuerna gjordes med barngruppen närvarande i rummen bredvid. Detta 
för att pedagogerna skulle kunna ha viss uppsikt och vara behjälplig om det skulle 
behövas. Detta skulle kunna ha påverkat resultatet vilket det troligtvis inte gjorde 
eftersom svaren var lika utförliga som de övriga pedagogernas. 

En annan aspekt är att alla de pedagoger som blivit intervjuade varit mycket positiva 
till att arbeta med utomhuspedagogik varav en pedagog arbetar heltid på en 
naturförskola. Detta kan ha påverkat resultatet då inte många negativa aspekter 
framkommit. 
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5 RESULTAT 
Nedan redogörs för vårt resultat och de intervjuer som gjorts på de sex olika 
förskoleavdelningarna. Resultatet redovisas i relation till den tidigare forskningen.  

 

5.1 Pedagogernas syn på utomhuspedagogik  
Pedagogerna är positiva till utomhuspedagogik oavsett vilken ålder det är på barnen 
de jobbar med. Alla pedagoger anser att utomhuspedagogiken gynnar alla barn då 
gruppen blir lugnare och koncentrationen bättre. Barnen blir mer harmoniska när de 
fått springa av sig och tar då till sig instruktioner lättare vid styrda aktiviteter. När 
barnen vistas utomhus har de lättare för att koncentrera sig och ta till sig det som 
sägs. Pedagogerna ser utomhusmiljön som ett extra rum att använda i den 
pedagogiska verksamheten och de är medvetna om uterummets betydelse för att 
bedriva utomhuspedagogik. 

5.1.1 Positiva aspekter och möjligheter med utomhuspedagogik 

Det är både lustfyllt och stimulerande för barnen att vara utomhus och använda hela 
kroppen. Det finns mer utrymme till motorisk träning utomhus.  

Några av pedagogerna påpekade att konflikterna minskade utomhus därför att barnen 
inte behöver krocka med varandra. 

Det blir lustfyllt på ett helt annat sätt än när man är inne och det blir instängt 
och trångt. Vi har öppna ytor att röra oss på och ingenting som begränsar oss. 

En av pedagogerna ser utomhuspedagogiken som positiv då den utmanar barnen att 
tänka i flera steg eftersom utemiljön är föränderlig. Ena dagen regnar det, andra 
dagen snöar det, och barnen tar sig an utmaningar efter de förutsättningar som råder. 

Den här kreativiteten, att vara utomhus kräver att man faktiskt måste tänka på 
nya sätt hela tiden. 

Att bedriva pedagogisk verksamhet utomhus är idag en självklarhet för många 
pedagoger då de ser fördelarna med att barnen vistas utomhus. 

5.1.2 Negativa aspekter och hinder med utomhuspedagogik 

Det är så mycket pedagogerna vill göra men tiden är oftast det som hindrar dem från 
att genomföra allt de egentligen vill. Att gå iväg från gården tar mycket tid och 
kräver mer planering och resurser. 

Alltså det är i såna fall när man arbetar med de små barnen som det inte finns 
så mycket tid till att gå iväg, man måste ju ändå planera lite och sen så måste 
man vara förberedd på att det inte alls blir som man tänkt sig. 

 Kläder och väder kan också ses som ett hinder för att bedriva utomhuspedagogik.  

Jamen det är väl sådana naturhinder eller om man säger att det är geggigt 
eller kallt och så. Att barnen har fel kläder. 

Om pedagogerna har tänkt jobba ute med ett visst material som till exempel 
byggmaterial kan det vara ett hinder om de inte haft tid att hämta eller köpa det 
material som behövs. 
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Vi ville göra en bygg och vad ska vi få det materialet ifrån, då kanske man 
måste köpa in lite bräder och så men det är ju inget man har lust med att göra 
på sin fritid. 

Vissa pedagoger kan känna obehag för att gå i väg med barnen då ansvarsbiten och 
rädslan för att något barn ska komma bort ökar. 

Det är ett så stort ansvar att vara ute med barnen i naturen. Tänk om det är 
någon som går vilse, det känns otryggt att lämna gården det är många som 
säger det. 

Om pedagogen inte har kunskap om naturen och känner sig osäker när barnen 
kommer med frågor kan det bli ett hinder. Detta kan leda till att pedagogen inte går 
iväg med barnen till skogen t.ex. 

Jag känner mig inte så kunnig och då känner jag mig så osäker utomhus. 

Det finns ingen som kan allt, men ofta kan pedagogerna mer än de tror. Det gäller 
bara att våga och lägga det på rätt nivå.  

 

5.2   Utomhuspedagogikens betydelse för lärande och 
utveckling enligt pedagogerna 

Pedagogerna har en vision om att utomhuspedagogiken ska vara ständigt pågående 
under dagen och inte bara under förmiddagarna. På så sätt kan barnen själva välja hur 
mycket de vill vara ute. Det kan vara lättare för vissa barn att lära utomhus och ta till 
sig de kunskaper som finns där eftersom miljön är betydligt lugnare. Det är samtidigt 
lättare att fånga en stor grupp ute och få barnen att vara uppmärksamma och 
koncentrerade. När man är inomhus är det hela tiden så många andra intryck som 
pockar på uppmärksamhet men utomhus anser pedagogerna att det känns som barnen 
kan skärma av och sålla bland intrycken och lättare ta till sig det som sägs.  

Det fungerar mycket bättre för många barn att vara ute än att sitta i en 
traditionell samling där man ska sitta still och lyssna och vänta på sin tur. Ute 
så kan man på ett mer lättare sätt fånga alla barn och få in pedagogiken tycker 
jag. 

Uterummet saknar väggar och barnen blir inte begränsade utan kan röra sig fritt över 
stora områden. 

Miljön ute blir lugnare för att där finns det utrymme till att dela upp 
barngruppen och arbeta i mindre grupper.  

För att ett lärande ska kunna ske måste barnen uppleva kunskap med alla sinnena för 
att på så sätt konkritisera och göra lärandet begripligt och meningsfullt. 

Många barn kan lättare ta till sig lärandet ute tror jag. Det blir mindre måsten 
ute, det blir på ett mer lekfullt sätt och ett mer praktiskt sätt, det blir mer 
konkret. 

Att som pedagog kunna visa och konkretisera lärandet på ett lekfullt sätt gör att 
barnen kan ta till sig kunskaper lättare. 

Vi understryker att det som vi vill att barnen ska få med sig med 
utomhuspedagogiken, själva upplevelsen hjälper oss att få fram kunskap. 

Kunskap och lärande förstärks genom upplevelser samtidigt som det blir ett 
inspirerande sätt för barnen att tillägna sig kunskap. 
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5.2.1 Helheten och förståelsen blir djupare genom 
utomhuspedagogik 

Pedagogerna vill sammanfläta inomhus och utomhusaktiviteterna för att barnen ska 
få en helhetsupplevelse och en förståelse för det de gör. Arbetssättet kan variera 
mellan avdelningarna beroende på barnens ålder och vad man har som tema. En del 
avdelningar arbetar med odling, andra med matematik. Att ha matematik ute är något 
pedagogerna pratar mycket om och som de får in på olika sätt i verksamheten.  

En pedagog berättar hur de gjorde när de jobbade med begreppet en meter. För att 
barnen skulle få en förståelse för begreppet längd och uppleva hur långt ”en meter” 
är gjorde man på olika sätt.  

Man kan bygga en meter med löv, man kan bygga en meter med pinnar, med 
kottar, med små grankvistar som stormen blåst ner. Barnen kan komma på 
hur mycket som helst man kan bygga metrar av. Och faktiskt kunde alla barn 
kliva en meter också. 

På naturförskolan tycker pedagogerna att det är roligt och lärorikt för barnen hela 
tiden.  På den traditionella förskolan anser dock samtliga pedagoger att 
utomhuspedagogiken kan utvecklas och ta större plats i den dagliga verksamheten. 

Det är klart att den kan utvecklas, visst är det ju så att vid vissa tillfällen så 
går barnen ut och leker och vi är mer passiva. Det händer ju men det är inte 
så det är i min fantasivärld. Det är jag fullt medveten om. 

Det ska inte finnas någon gräns mellan ute och inne. Det som man kan göra inne kan 
man också göra ute. Integrering av verksamheterna utomhus och inomhus är något 
som idag faller sig naturligt på avdelningarna. 

Lika väl som man kan lyfta in utomhussakerna så kan man lyfta ut 
innesakerna. Som vi gör just nu med en massa pinnar som de tagit med från 
skogen för de är inspirerade av boken Oskars pinnar.  

Att inspireras av en bok och få göra något konkret som sedan kan relateras till den 
lästa boken gör att kunskaperna befästs.  För att skapa ett sammanhang och få 
förståelse för olika begrepp behöver barnen uppleva med hela sin kropp på ett 
konkret sätt. 

Odlingen är ett tema förskolan jobbar med under hela året. Barnen får vara med 
genom hela processen och gräva, plantera, skörda och sköta om odlingen. En 
pedagog tycker att de använder uterummet mest på våren när det ska sås i landen och 
på hösten när grönsakerna ska skördas.  

Vi höstgräver i landen, flyttar växter och vi skördar potatisen och ibland lök 
också och lagar soppa tillsammans under dagen. På eftermiddagen har vi en 
höst fest med ”drop in” för föräldrarna. 

Genom att vara med i hela processen tar barnen lättare till sig det som pedagogerna 
vill förmedla, än att bara läsa fakta i en bok. Upplevelsen ger ett lärande för livet. 

5.2.2 Grön Flagg i den pedagogiska verksamheten 

Eftersom förskolan jobbar med Grön Flagg är detta något som alla pedagoger 
nämner. Förskolan är kopplad till Grön Flagg och har då olika mål att uppfylla. Ett 
av målen 2011/2012 är att skapa en motorikbana utomhus för att utmana barnen 
motoriskt. En av pedagogerna berättar att de ska bygga en motorikbana för att barnen 
ska kunna träna sin motorik.  
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Vi jobbar hela tiden aktivt med Grön Flagg, det är något som genomsyrar all 
vår verksamhet 

Pedagogerna gör barnen delaktiga i arbetet med Grön Flagg. 

5.2.3 Att bli medupptäckare med barnen 

Pedagogerna är medupptäckare med barnen och upptäcker och upplever tillsammans 
med barnen istället för att ge dem färdiga svar. Målet är att barnen själva ska få tänka 
till kring de frågeställningar som dyker upp och genom att ställa öppna frågor som, 
”hur tänker ni nu”? uppmanas barnen till att tänka kreativt.  

Att bara upptäcka att det finns så oerhört mycket att upptäcka bara i naturen. 
Och den här kreativiteten som krävs när man är utomhus, man måste faktiskt 
tänka på nya sätt hela tiden. Den här balansgången vi har i skogen som 
kanske är en hal stock som ligger där, den är ju väldigt hal om det har varit 
blött ute och den här morgonen är den alldeles torr. Jag måste fundera på hur 
jag ska ta mig an svårigheten just nu i dag.  

När barnen får möta naturen och uppleva den på alla sätt man kan genom att lukta, 
känna och smaka förstärks den sinnliga upplevelsen. 

Stenen som finns där och alla svamparna som finns där, de blir till små liv 
och barnen bara böjer sig ner och ger sig hän. Då blir ju vi jätte inspirerade 
och bara ligger där på marken vi också 

Barn och pedagoger inspirerar varandra till nya upptäckter och kunskaper. 

 

5.3 Hur använder barnen gården ur ett pedagogiskt 
perspektiv 

Det finns möjlighet att använda sig av hela gården och dela upp i smågrupper vilket 
betyder att en del barn blir mer harmoniska och kan ta till sig lärandet på ett bättre 
sätt. Detta kan ha att göra med att det inte finns några väggar utomhus och att 
utrymmet känns friare.  

Vi har varit uppe i backen, vi har varit nere i backen, vi har sprungit fort och 
vi har sprungit sakta. 

Utomhus finns fler möjligheter till att utmana kroppen och träna sin motorik. 
Därigenom får barnen ett lärande om sin egen kropp och hur den fungerar. 

En av pedagogerna arbetar nästan bara med utomhuspedagogik på naturförskolan 
och inomhusmiljön är ett komplement till den pedagogik som bedrivs. Material som 
finns ute får barnen ta med sig in för att bygga och skapa med. Likväl som att de får 
plocka med sig innematerial ut.  

Vi använder oss av matteplankor mycket, hämtar naturmaterial och lösa 
uppgifter utomhus.  

Pedagogen berättar att matteplankor är långa plankor som är uppdelade i olika fält 
med tärningens symboler på. Barnen får till uppgift att hämta olika mängd material 
och sedan lägga rätt antal på rätt fält. Detta gör att pedagogerna på ett lustfyllt sätt får 
in matematiken i verksamheten. 
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5.3.1 Barnens användande av gården enligt pedagogerna 

Pedagogerna nämner olika saker som barnen gör på gården när det inte är några 
styrda aktiviteter. Pedagogerna arbetar med barn i olika åldrar och barnen gör lite 
olika saker beroende på ålder och intresse. 

Ja, de gör ju det som intresserar dem mest. Det är ju sandlådan, plocka saker, 
gunga, cykla, rutschbanan och motorikbanan. 

Bland de lite äldre barnen är skogen det alternativ som lockar barnen allra mest. 

Skogen, det är mest skogen. När de får gå iväg till skogen eller när de är ute 
befinner de sig i skogsdelen på gården, eller så är det gungan. Eller så cyklar 
de. Det motoriska är det. 

En av pedagogerna tycker att den fria leken passar allra bäst utomhus och att man 
inte ska ha för mycket styrda aktiviteter när man är ute. 

Generellt går man ju kanske ut bara för att få luft, men det är ju leken ute som 
gäller. Då blir leken i sig en slags pedagogik.  

I den fria leken använder barnen hela gården. De cyklar, springer, klättrar och 
gungar. De använder hela sin kropp och rör sig hela tiden.  

Barnen gör många motoriska övningar när de är ute men även skapande och 
vattenlek är något som barnen uppskattar. 

Måla med pensel och vatten är väl det bästa man kan göra när man är barn. 
Skapa något med vatten och en pensel, det är väl härligt. Vatten, om man tar 
ut vatten och gegga och det. När det blir regn och alla vattenpölar. 

När barnen är ute så använder de sig av hela gården. En del använder sig av de stora 
ytor som finns medan andra tycker om att vara i de små rum som finns och som 
gården erbjuder.  

5.3.2 Hur använder barnen på naturförskolan gården 

En pedagog som arbetar på naturförskolan nämner att i början när barnen kommer till 
naturförskolan så upplever barnen det som lite märkligt att vara ute hela tiden men 
att de snabbt kommer in i det. 

Ganska snart så är det självklart för dem också. De vet att vi ska vara ute och 
göra saker tillsammans ute, att vi har aktiviteter tillsammans ute och de vet 
att man får ta med sig leksakerna ut. Man får lov till det. 

På naturförskolan är det lite andra saker som intresserar barnen. Det finns ingen 
traditionell gungställning eller lekplats utan det är andra saker som intresserar de 
barn som vistas där.  

 Alltså djur, små djur. Det fascineras de så mycket av. De är fantastiskt 
intresserade och de är lite ledsna att de sover nu. Man kan känna små djur 
med alla sina sinnen, när de får hålla i de små djuren, det är det som är mest 
intressant. Då lyser det ju verkligen i ögonen på dem. 

Att få uppleva naturen med alla sina sinnen, komma små djur nära och att vara på en 
plats som stimulerar till nyfikenhet och upptäckarglädje är en fröjd anser 
pedagogerna som arbetar här. 

5.3.3 Att skapa olika miljöer utomhus 

Det finns många tankar och idéer hos pedagogerna om hur de vill arbeta med 
utomhuspedagogiken. De vill skapa olika rum utomhus som t.ex. en bygghörna, en 
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målarhörna mm. Några av pedagogerna påtalade att det måste finnas saker som 
stimulerar och inspirerar barnen till att vilja vara ute.  

En pedagog berättar att barnen själva skapar olika miljöer utomhus. Det kan till 
exempel vara ett buskage som bli ett hem där barnen leker mamma, pappa, barn. 

De har ju ett ställe där man får köpa glass och kakor och så där. Det är ju 
själva leken som är viktig. 

Genom att pedagogerna är med och skapar en aktiv miljö för barnen bidrar det till att 
barnen utvecklas socialt. 

 

5.4 Pedagogernas syn på gården och närmiljön 
Pedagogerna upplever gården som mycket bra. Den ger barnen både utmaning och 
stimulans och det finns olika miljöer för barnen att upptäcka och utforska. Närmiljön 
används kontinuerligt som ett komplement till den egna gården. 

De pedagoger som arbetar med de yngsta barnen använder gården mer eftersom de 
inte gör några utflykter utanför gården i närmiljön. 

5.4.1 Pedagogernas syn på den egna gården 

Gården är stor utrymmesmässigt och närheten till skogen är en stor tillgång. En av 
pedagogerna anser dock att gårdens storlek och utformning inte spelar så stor roll 
eftersom det är vad man gör med gården som är det väsentliga.  

Vi har ju en stor fin gård med många olika miljöer, det finns asfalt att cykla 
på och det finns gräsmattor att leka på och sen har vi skogen att klättra i så 
det är faktiskt en ganska fin gård däremot är ju jag sugen på att använda 
gården ännu mer och plocka ut en bygg, för att utnyttja gården ännu mer. 

Förskolegården har många platser för barnen att vara på. Det finns buskage att krypa 
in i och platser som är lite mer avskilda där barnen kan dra sig undan och leka ostört.  

Vi har en jättebra gård. Den är väldigt stor, vi har skogsparti, mycket lövträd 
som nu när de har tappet alla löven kan man göra en massa saker. De har 
byggt kojor i dessa löv. De har både stora ytor och de har små prång som de 
kan krypa in i, de har som små rum i gården. 

En varierad gård med olika miljöer ger barnen förutsättningar för lekar som tränar det 
sociala samspelet. 

5.4.2 Pedagogernas syn på närmiljöns betydelse 

Alla pedagoger säger att de går med jämna mellanrum till den närliggande skogen. En 
pedagog berättar om den intilliggande fotbollsplanen som ett ställe där man kan göra 
mycket lekar och övningar med barnen. 

Varje tisdag så har vi utflykt från gården, då vi antingen är i skogen och övar 
lite terräng och får in lite motorik. Eller så leker vi fritt fram eller andra 
gemensamma lekar. Eller så är vi på fotbollsplanen och där har vi med oss 
matteplankorna.  

Att få tillfälle till att besöka sin omgivning gör att barnen får en uppfattning om den 
omvärld och den verklighet de lever i. 
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5.4.3 Pedagogernas syn på naturförskolans miljö 

På naturförskolan har barnen tillgång till en annan sorts gård med stora gräsmattor 
och skogen in på knutarna. Där finns inga asfalterade cykelvägar och inga 
färdigställda lekplatser. En pedagog berättar om den fantastiska gården och närmiljön 
och de möjligheter som den här miljön ger. 

Här finns det ju en annan fantastisk möjlighet, dels har vi ju gården, men det 
finns ju också alla sorters naturtyper, biotoper runtomkring. Här har vi ju 
ängar som vi kan gå till på en ganska kort bit, några meter bara. Vi har ju 
kusten och en strandkant, vi har ju små diken och kärr, och skog ska vi ju 
bara inte prata om. Det har vi ju hur mycket som helst av.  

Barnen på naturförskolan får en insikt och en förståelse om naturen på ett djupare 
plan då de har sin pedagogiska verksamhet mitt i naturen under ett helt läsår. 

 

5.5 Sammanfattning av resultat 
Sammanfattningsvis är det så att alla pedagoger tycker det är positivt med 
utomhuspedagogik och att det är något som blir mer och mer aktuellt. Pedagogerna 
har blivit mer medvetna om betydelsen av utevistelsen eftersom de märker att 
barngrupperna blir lugnare och mer harmoniska. Vid samlingar utomhus har 
pedagogerna märkt att barnen har lättare att fokusera när de har ”sprungit av” sig en 
stund vilket gör att koncentrationen hos barnen ökar. Resultatet visar att pedagogerna  
är positiva till utomhuspedagogik då det gynnar barnen eftersom koncentrationen 
ökar och barnen blir lugna och harmoniska utomhus. Det finns en önskan och en 
vision om att arbeta mer med utomhuspedagogik och flytta ut mer av den 
pedagogiska verksamheten. Pedagogerna vill skapa olika rum även i utomhusmiljön 
för att på så vis ta vara på gårdens möjligheter. 

Den pedagogiska verksamheten inomhus och utomhus ska flätas samman och bli till 
en helhet för barnen vilket gör lärandet mer meningsfullt och förståeligt. Samtliga 
pedagoger ansåg att utemiljön har en lugnande effekt på barnen, detta gör att man 
kan fånga barnens intresse och stimulera dem lättare ute. Detta visar sig både vid fri 
lek och vid styrda aktiviteter. Barnen tar enligt pedagogerna till sig lärandet lättare 
utomhus då de får uppleva med alla sinnena. 

Den egna gården stimulerar och utmanar barnen oavsett ålder. Pedagogerna är glada 
för sin gård och närheten till skogen är också av betydelse. Pedagogerna menar att 
det är positivt att ha skogen så nära inpå då de ofta kan utnyttja den. En del 
pedagoger reflekterar över den motoriska utvecklingen samt kreativiteten som 
stimuleras i skogsmiljö. Resultatet visar att pedagogerna anser att allt det man kan 
göra inne kan man också göra ute. Utemiljön ska ses som ett extra rum och utnyttjas 
mer än man idag gör.  

De negativa aspekter som framkommit i resultatet handlar främst om vädrets 
betydelse för att bedriva utomhuspedagogik. Bristen på tid och kunskap är också 
något som visade sig i resultatet.  
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6 DISKUSSION 
 

I följande kapitel diskuteras det resultat som framkommit genom de intervjuer som 
genomförts. Resultatet kommer att kopplas till syftet och frågeställningarna. 

 

6.1 Hur ser synen på utomhuspedagogik ut hos pedagogerna? 
Under den tid som vi båda arbetat i förskola har det hela tiden varit av stor vikt för 
oss att få vistas utomhus en stor del av dagen. Det har varit viktigt att allt det 
pedagogiska arbete som genomförts även varit av sådant slag att det kan bedrivas 
utomhus. Syftet med denna studie har varit att undersöka hur pedagogerna ser på och 
använder den befintliga miljön för att bedriva utomhuspedagogik som främjar 
barnens lärande och utveckling. Att medvetet bedriva utomhuspedagogik är något 
som samtliga pedagoger verkar för och vill utveckla i sin verksamhet. Den dagliga 
verksamheten ska sammanfläta inomhus och utomhus pedagogiken på ett naturligt 
sätt där båda delarna är lika viktiga för att ett lärande ska ske (Lundegård, Wickman, 
Wohlin 2004).  

Resultatet visar att de pedagoger som intervjuats tycker att utomhusvistelsen är 
viktig för barnen och att barnen bör få tillfälle att vistas utomhus en eller ett par 
gånger dagligen året runt oavsett väder. Det har även framkommit i resultatet att 
utomhuspedagogiken som bedrivs ser lite olika ut beroende på barnens olika åldrar 
på de olika avdelningarna. De yngsta barnen i åldrarna ett till tre år vistas främst på 
gården. Det kan tänkas bero på att pedagogerna har tänkt till angående gårdens 
utformning och uppbyggnad. I likhet med vad Granberg (2000) skriver är det fullt 
tillräckligt för de minsta barnen och de kan få uppleva mycket bara genom att till 
exempel se hur gården förändras genom årstidsskiftningarna. De äldre barnen är 
bättre på att utnyttja sin närmiljö och deras behov av att röra sig gör att de rör sig på 
olika material som i sin tur främjar motoriken vilket visade sig  i resultatet. 
Grindberg (2000) påvisar att barnen genom att träna motorik lär sig använda sin 
kropp och samtidigt bli medvetna om vilka förmågor de har. Det i sin tur gör att 
barnen utvecklas och lär känna sin kropps möjligheter och begränsningar (a.a.). Även 
Grahn (2007) påpekar att gårdar som har olika slags terräng bidrar till barnen får 
utveckla sin kropp motoriskt. Pedagogerna i studien är medvetna om detta och 
uppmuntrar barnen till att röra sig till exempel genom att vara i backen och springa 
upp och ner i den. Detta stämmer överrens med det Larsson (2009) skriver om att 
barnens värld är präglad av att de får röra sig. Att röra på sig är inte enbart av nytta 
ur hälsosynpunkt utan också för det sociala samspelet (a.a.) Att ta till sig kunskap 
genom upplevelser är något pedagogerna i studien menar sker hela tiden. 

Resultatet visar att flertalet pedagoger anser att det blir en lugnare och mer 
harmonisk barngrupp när de får vistas utomhus. Samtidigt menar pedagogerna att 
barnen lättare kan sitta still och koncentrera sig när de har samlingar utomhus. 
Inomhus blir barnen lätt distraherade och ofokuserade av olika intryck och störande 
moment. Detta är något som överraskade oss då vi trodde att det var svårare att samla 
ihop barnen och få dem fokuserade utomhus. Det finns många intryck och andra 
moment som är störande utomhus men pedagogerna menar att barnen trots det har 
lättare att fokusera och koncentrera sig.  
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Den verksamhet som de äldsta barnen har på naturförskolan, är enligt Ericsson 
(2009) stimulerande och lustfylld då barnen som vistas där kommer nära inpå 
naturen. Barn som är ute stor del av dagen presterar bättre i teoretiska ämnen (a.a.).  
Detta kan kopplas till Szczepanski och Dahlgren (2004) som anser att det blir lättare 
för barnen att lära med alla sina sinnen och befästa kunskap om de får vara utomhus. 
En fördel med ha den pedagogiska verksamheten utomhus är att ljudnivån minskar 
markant och många barn blir då lugnare. Det i sin tur påverkar hela barngruppen som 
blir mer harmonisk. Barn som inte är stressade kan bättre koncentrera sig och därmed 
får de lättare att lära (a.a.).                                                                                        

I undersökningen betonar pedagogerna att det finns större möjligheter för barnen att 
springa och röra på sig utomhus eftersom ytan är nästan obegränsad. Szczepanski 
(2007) visar i sin forskning att barn som har svårt att koncentrera sig inomhus ges 
bättre förutsättningar utomhus där de lättare kan fokusera på uppgifterna. Lemmey 
(2000) framhäver att värdet av utomhusvistelsen ligger i att både det sociala 
samspelet och den kreativa utvecklingen gynnas. Pedagogerna i resultatet antyder att 
barnen blir mer kreativa eftersom utomhusmiljön gör att barnen måste tänka i nya 
banor och utmana sig själva för att lösa olika problem som kan uppstå. I studien 
framkom det att hur mycket utomhuspedagogik som fanns i den pedagogiska 
verksamheten berodde lite på vilken personal som arbetade. Om pedagogen brinner 
för utomhuspedagogik gynnas hela avdelningen av detta. Detta kan tolkas som att en 
person som vuxit upp med positiva erfarenheter av att vistas utomhus tar med detta i 
sin framtida yrkesroll. Waite (2010) har i sin forskning kommit fram till att den 
inställning pedagogerna har gentemot utomhuspedagogik spelar stor roll för om de 
kommer bedriva utomhuspedagogik eller inte. Om pedagogen inte har någon 
erfarenhet av utomhusvistelse från sin barndom att relatera till kommer pedagogen 
troligtvis inte visa något större intresse för att bedriva utomhuspedagogik (a.a.). 
Samtliga pedagogerna betonar dock i studien att utomhuspedagogiken är något som 
ska få ta plats i verksamheten men att den alltid kan utvecklas och bli bättre. 

Poängteras kan att det har framkommit vissa negativa tankar kring 
utomhuspedagogik. Några av dessa tankar handlar hinder är kläder och väder 
baserade och ses inte som ett stort problem. En aspekt som framkom i resultatet är 
dock pedagogernas tankar om den okunskap de kan känna när de vistas i naturen 
med barnen. Dessa tankar stämmer överens med det Thulin (2011) skriver angående 
det ökade kunskapsuppdraget som lagts på pedagogerna. 

 

6.2 Hur används gården och närmiljön av pedagogerna för att 
bedriva utomhuspedagogik som främjar barns 
lärande och utveckling? 

Pedagogerna i undersökningen arbetar oavsett barnens åldrar med att skapa en aktiv 
utomhusmiljö. De vill att det ska finnas plats för lek och socialt samspel samtidigt 
som det ska finnas avskilda platser där barnen kan leka ostört. Enligt 
Utbildningsdepartementet (2011) bör barnen få stimulans genom olika miljöer och 
upplevelser på gården.  Att få uppleva med alla sina sinnen är något som Ericsson 
(2009) menar förstärker både upplevelsen och lärandet vilket i sin tur ger varaktiga 
kunskaper. Resultatet visar att alla avdelningar arbetar mer eller mindre med odling 
och skötsel av trädgårdslanden som genomgående tema under hela året. Då får 
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barnen vara med och uppleva hela processen i detta. I likhet med vad Szczepanski 
och Dahlgren (2004) skriver är det betydelsefullt att barnen får gripa för att begripa 
vilket betyder att barnen får en helhetsupplevelse. Detta kan kopplas samman med 
barnens delaktighet och upplevelse då de är med från sådd till skörd. 

Pedagogerna nämner arbetet med boken Oskars pinnar som ett exempel på hur de 
binder samman teori och praktik på ett konkret och stimulerande sätt. När barnen är i 
skogen hittar de ibland material som de får ta med till förskolan och skapa med. 
Brygge, Glantz och Sandell (2011) menar att kunskap inte enbart ska erfaras 
teoretiskt. Barnen ska få uppleva med alla sinnen för att ett lärande ska ske. Detta är 
något som även Dewey (1999) och Key (1996) framhöll som viktigt för att få en 
förståelse för det man gör. Även Eriksson, Furå och Pettersson (2007) delar dessa 
tankar och skriver att ett lärande för barnen måste resultera i något meningsfullt som 
barnen kan förstå och sätta in i ett sammanhang. För att detta ska ske måste helt 
enkelt barnen kunna koppla det som sker samt det lärande som blir till ett 
sammanhang. En slutsats kan vara att göra något så konkret som att läsa fakta i en 
bok och sedan gå ut och uppleva det. Pramling, Samuelsson och Johansson (2006) 
betonar att kreativitet hos barn bör ses som en viktig aspekt för att ett lärande ska 
ske, samt att barnen inte bör få alla svar serverade utan att förståelsen ökar om 
barnen själva fått vara med att upptäcka och uppleva. I resultatet framkom att 
pedagogerna ser sig som medupptäckare tillsammans med barnen. Pedagogerna vill 
uppleva och förundras tillsammans med barnen i stället för att hela tiden ge dem 
färdiga svar. När barnen får upptäcka saker själva och finna svar på de frågor som 
uppkommer ges de tillfälle till att tänka kreativt och utvecklar därmed sitt 
självförtroende och sin självkänsla (a.a.). 

Resultatet visar att pedagogerna är nöjda med sin gård och tycker den är både 
utmanande och stimulerande för barnen. Gården är stor och innehåller olika miljöer 
för barnen att vistas i. Det finns både små buskage och stora gräs ytor att leka på. Det 
finns asfalt att cykla på och träd att klättra i. Barnen skapar själva olika miljöer 
utomhus där de leker olika familjelekar. I intervjuerna framkom det att pedagogerna 
tyckte att barnen var bra på att sätta igång lekar och använda det material samt de 
små rum gården erbjuder till att leka spontana lekar. De använde sig av de små 
rummen till att leka kiosk, affär och dylikt. Detta skriver Wahlund (2008) är av 
betydelse då barn som har en stimulerande utomhusmiljö lockas till att leka 
fantasifulla lekar. Enligt Änggård (2009) återskapar och bearbetar barn sin verklighet 
genom att leka dessa lekar. Det kan också bidra till en ökad förståelse för det som 
sker runt omkring barnen i ”vuxenvärlden” Leken är viktig för barnen både när det 
gäller att skapa förståelse samt att få utlopp för tankar och känslor (a.a.). 

Det är genom leken fantasin och kreativiteten får utlopp och det är också då 
nyfikenheten ger nya upptäckter. Maynard och Waters (2007) belyser i sin studie att 
fantasi och nyfikenhet väcks när barnen får leka i miljöer som inte redan är 
iordningsställda av vuxna. Genom att själva skapa miljöer för lek främjar barnen 
både sin nyfikenhet och kreativitet (a.a.). Leken är viktig och det är pedagogerna 
medvetna om. Det som ska prägla hela verksamheten både utomhus och inomhus är 
leken. Pedagogerna betonar att leken är viktig för barnen och är en del i det 
pedagogiska arbetet som bedrivs på förskolan. Att leka är något barn måste göra 
menar Lindqvist (2009) i enlighet med Vygotskijs tankar, för att barnen ska förstå 
den värld de lever i och skapa mening i allt de gör. Spontant skapande är en annan 
sida som kom fram i resultatet. Att vara ute och ta tillvara på de tillfällen som ges när 
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det har regnat, snöat osv. är något barnen är väldigt bra på. Vattenpölar ger barnen en 
ingivelse att måla med penslar och lite lera gör att barnen genast vill göra gegga och 
vara kreativa. Att som pedagog ta vara på dessa tillfällen och kunna se det som ett 
lärande är utvecklande och stimulerande för barnen. 

Resultatet visar att pedagogerna är medvetna om detta och tar tillvara på sin 
närmiljö. På den traditionella förskolan går man kontinuerligt till skogen för att 
uppleva en annan miljö och utmana barnen motoriskt. Naturförskolan som befinner 
sig mitt i skogen har andra platser att besöka vilket ger barnen andra upplevelser och 
erfarenheter. Enligt NCU (2011) är skogen ett bra komplement till den befintliga 
gården och det är av vikt att lära barnen om sin närmiljö då den är en del av barnens 
verklighet (a.a.). 

Genom studien har pedagogerna visat hur de ser på och använder sig av 
utomhuspedagogik. För att främja barns lärande och utveckling har det framkommit 
att pedagogerna ser utomhuspedagogiken som en viktig del i den dagliga 
verksamheten. 

6.3 Metoddiskussion 
Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod med intervjuer som utgångspunkt för 
att få svar på de frågor som fanns i vårt syfte med denna studie. Enligt Patel och 
Davidsson (2003) är den kvalitativa metoden ett bra sätt för att få utfylliga och breda 
svar från respondenterna. Den kvalitativa metoden fungerade mycket bra då alla 
pedagoger som intervjuats gav utförliga svar. Av detta blev det sedan mycket 
material som kunde arbetas vidare med. På naturförskolan där de nästan uteslutande 
arbetar med utomhuspedagogik blev svaren något annorlunda än hos övriga 
respondenterna vilket kunde varit intressant att följa upp och utveckla vidare för att 
få ett större material till att jämföra de olika verksamheterna. 

Eftersom pedagogerna blev intervjuade en i taget gav de alla olika svar och 
påverkades inte av varandra. Svaren blev olika med tanke på pedagogernas olika 
erfarenhet av utomhuspedagogik. 

En videokamera användes föra att spela in intervjuerna med enbart ljudupptagning. 
Anteckningar hade ej givit hela svar då allt pedagogerna sa ej hade kunnat skrivas 
ned. Genom att sedan transkribera hela intervjuerna gavs tillgång till mycket mer än 
om bara anteckningar använts. Eftersom samtliga intervjuer spelades in fanns det 
mycket material att tillgå och använda i resultatet. Efter transkriberingen skrevs allt 
material ut i pappers form för att lättare kunna jämföras. 

Intervjuerna gjordes av oss båda, vilket kändes bra då vi tillsammans kunde gå 
igenom allt material och båda var väl förtrogna med innehållet. Trovärdigheten i 
svaren pedagogerna gav är hög eftersom de svarade oberoende av varandra. 
Tillsammans har vi sammanställt, diskuterar och analyserat alla delar i arbetet för en 
djupare förståelse och större trovärdighet i det som skrivits. 

 

6.4 Förslag på fortsatt forskning 
Efter att ha genomfört studien har tankar uppkommit på hur ett annat 
tillvägagångssätt kunde gett ett annorlunda resultat. Genom att välja förskolor med 
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olika förutsättningar och inriktningar kunde kanske resultatet sett annorlunda ut. För 
att få mer djup i studien kunde vi ha intervjuat och observerat barnen på olika 
förskolor. Barnens svar kunde sedan ställts i relation till pedagogernas svar. En 
förskola utan uttalad utomhuspedagogik kunde ha valts för att få ett jämförbart 
material. Förskolor med olika inriktning kunde även varit intressant att studera. 

 

6.5 Slutord 
Efter att ha intervjuat pedagogerna har vår syn på fördelarna med utomhuspedagogik 
förstärkts. Vi har fått många nya synvinklar och idéer om hur utomhuspedagogik kan 
bedrivas. Den litteratur som lästs i ämnet har även gett oss ytterligare tips. Alla de 
fördelar som finns med utomhuspedagogik gör att vi känner oss stärkta i att detta är 
något som vi med glädje kommer att använda oss av i framtiden. 
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BILAGA 1 

Bilaga 1 

Intervjufrågor:  

 

1. Arbetar ni med utomhuspedagogik och i så fall hur? 
2. Hur ser du på utomhuspedagogik rent generellt? 
3. Hur ser du på er egen utomhuspedagogik? 
4. Vilken betydelse har utomhuspedagogik i er verksamhet? 
5. Hur ser du på gårdens betydelse för att bedriva utomhuspedagogik? 
6. Hur ser du på att arbeta med utomhuspedagogik? 
7. Vilka möjligheter och hinder ser du med utomhuspedagogik? 
8. Finns det möjlighet att bedriva utomhuspedagogik i er närmiljö och i så fall 

hur gör ni? 
9. Integrerar ni utomhuspedagogiken med den verksamhet ni bedriver inne? 

Om ja, i så fall hur? 
10. Hur ser du på barnens lärande i utemiljön i förhållande till innemiljön? 
11. Kan du berätta lite om er policy för hur man ska arbeta med 

utomhuspedagogik? 
12. Har du fått någon utbildning inom utomhuspedagogik? 
13. Vad intresserar barnen mest utomhus? 

 

• Vad heter du? 
• Hur gammal är du? 
• Vilken utbildning har du? 
• Hur länge har du arbetat här? 

 

 

 

 


