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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Utomhuspedagogik kan vara all slags verksamhet som sker utanför förskolans 

lokaler. Synen i skolan och förskolan på vad utomhuspedagogiken innebär är bred och 

förskolor och skolor har inrättat verksamheter med olika inriktningar utifrån de förutsättningar 

och behov som finns. Utomhuspedagogik har blivit både ett ämnesområde och ett arbetssätt. 

Utomhuspedagogik har även blivit fokuserat i diskussionen teori – praktik och blivit ett 

populärt inslag inom didaktik och pedagogik som anses vara gynnande för 

kunskapsutvecklingen. Att lära sig med hjälp av naturmiljö bidrar inte bara till ren kunskap 

utan det medverkar även till hälsogynnande effekter. Det kan även ge ett miljöengagemang 

när barnen blir vuxna. Det finns många faktorer som påverkar hur och i vilken omfattning 

pedagoger bedriver utomhuspedagogik. 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att ge en inblick i hur pedagoger i förskolan genomför 

utomhuspedagogiska aktiviteter ur ett lärarperspektiv samt ta reda på anledningar till varför 

man bedriver den form av utomhuspedagogik som man gör.  

 

Metod: Vi har genomfört 18 intervjuer på tre olika förskolor. Två av förskolorna är 

traditionella förskolor som inte har utomhusundervisning som profilering medan den tredje 

förskolan har en tydlig utomhuspedagogisk inriktning.  

 

Resultat: Resultatet har visat att pedagogerna på de två traditionella förskolorna som vi 

studerade har få planerade utomhuspedagogiska aktiviteter. Det mest förekommande på dessa 

förskolor är fri lek när de vistas utomhus. Alla faktorer som hindrar pedagogerna från att 

bedriva utomhuspedagogik verkar leda till att den fria leken används i så stor utsträckning. På 

de traditionella förskolorna förekommer vistelse i naturen sporadiskt och man talar mest om 

vad som utförs på gården som utomhuspedagogik. Pedagogerna på naturförskolan skiljer sig 

åt i sitt arbetssätt eftersom den största delen av utomhuspedagogiken är planerad. Nästan alla 

pedagoger på de tre förskolorna anger att den viktigaste faktorn för att kunna bedriva 

kvalitativ utomhuspedagogik är engagemang och intresse. 
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Inledning 
 

Det finns många vinster med utomhuspedagogik. Det har konstaterats att det är bra för hälsan 

att vistas ute i naturmiljöer samt att det kan ge barnen ett tänkbart miljöengagemang i 

framtiden. Barn som aktiverar sig på fritiden har dessutom högre självkänsla än de barn som 

inte gör det i lika stor utsträckning (Rasmussen, Eriksson, Bokedal & Schäfer Elinder, 2004). 

Vi anser att det är av stor vikt att man inför en högre andel utomhusaktiviteter i förskolan för 

att lägga grunden till ett hälsosammare beteende där barn rör sig mer ute och mår bättre. En 

annan anledning att införa mer utomhuspedagogik i förskolan är att utomhuspedagogik 

erbjuder en variation av upplevelser och lärande vilket ger barn möjligheter att lära sig på 

olika sätt. Barns utveckling och inlärning ges olika möjligheter att förbättras genom kvalitativ 

utevistelse.  

 

Det är viktigt att pedagoger har en bra syn på utomhuspedagogik eftersom detta överförs till 

barnen. Det är vuxna som fungerar som förebilder. Vi anser därför att det är betydelsefullt att 

undersöka vilken syn pedagoger har på utomhusundervisning i förhållande till hur de 

utomhuspedagogiska aktiviteterna egentligen fungerar i praktiken. Vi har själva ett stort 

intresse för utomhuspedagogik och vill få en utökad förståelse för vilka faktorer som är 

betydande för i vilken omfattning samt på vilket sätt man använder sig av utomhuspedagogik.  

 

Syfte och frågeställningar 
 

Syfte 
 

Syftet med denna studie är att visa hur pedagoger i förskolan genomför utomhuspedagogiska 

aktiviteter ur ett lärarperspektiv samt undersöka orsaker till varför man bedriver den form av 

utomhuspedagogik som man gör.  

 

Frågeställningar 
 

 Vilken slags utomhuspedagogik bedriver pedagogerna? 

 Vilken slags utomhuspedagogik vill pedagogerna bedriva? 

 Vilka faktorer påverkar hur man bedriver utomhuspedagogik? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Forskningsbakgrund 
 

Historisk sett har utomhuspedagogik funnits under en längre tid i olika former. Den har ett 

historiskt ursprung i Friedrich Fröbel som instiftade Kindergarten i Tyskland och som var en 

förespråkare av att barnens utveckling skulle främjas genom att vuxna planlade miljön så att 

den blev så gynnsam som möjligt för att barnens behov skulle tillgodoses. Att det fanns 

underlag för att kunna framkalla och väcka intresse menade Fröbel var av stor vikt. Han 

menar att pedagoger ska se till att miljön och de pedagogiska utmaningarna stimulerar 

barnens lärprocess (Forssell, 2005). Den svenska förskolan motsvarar Fröbels Kindergarten 

och man ser likheterna i synsättet på hur man vill påverka miljön så att den blir tillrättalagd 

för att möjliggöra lärande och utveckling.  

 

Vad är utomhuspedagogik? 
 

Utomhuspedagogik är ett begrepp som omfattar mycket och som kan vara svårt att definiera. 

Det finns flera olika definitioner på utomhuspedagogik. Nationellt centrum för miljö- och 

utomhuspedagogik (2004) definierar utomhuspedagogik på följande sätt: 

 
Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan 

upplevelse och reflexion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. 

Utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde som bl.a. 

innebär: 

 

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

• att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas.  

• att platsens betydelse för lärandet lyfts fram. 

 

Utomhuspedagogik kan vara all slags verksamhet som sker utanför förskolans lokaler. Synen i 

skolan och förskolan på vad utomhuspedagogiken innebär är bred och förskolor och skolor 

har inrättat verksamheter med olika inriktningar utifrån de förutsättningar och behov som 

finns. Ett exempel på detta är den naturförskola vi har besökt i samband med de intervjuer vi 

genomförde i denna studie. De har sett ett behov av att införa mer utomhusaktiviteter där man 

kan konkretisera historia, kultur och natur på ett sätt som gynnar barnen. Utomhuspedagogik 

har blivit både ett ämnesområde och ett arbetssätt. Utomhuspedagogik har även blivit 

fokuserat i diskussionen teori – praktik och blivit ett populärt inslag inom didaktik och 

pedagogik som anses vara gynnande för kunskapsutvecklingen (Dahlgren och Szczepanski, 

1997).  

 

Människor ser på olika sätt på begreppet utomhuspedagogik vilket kan bero på vilken 

kunskap och tidigare erfarenhet man har inom området (Sandell, 2004). Det finns en bredd i 

begreppet som öppnar för möjligheter till att tolka hur utomhuspedagogiken ska bedrivas och 

i vilken omfattning. På grund av detta gör pedagoger olika didaktiska val i sin undervisning 

utomhus. Utomhuspedagogik används ofta som ett komplement till undervisning inomhus 

beroende på att utomhuspedagogik ger möjlighet att konkretisera och synliggöra det man lärt 

sig inne. Enligt Szczepanski och Dahlgren (2011) kan lärares uppfattningar om lärande 

utomhus delas in i fyra kategorier som beskriver vad utomhuspedagogik är. Platsen för 

lärande innebär både naturen och landskapet samt samhället och det bebyggda landskapet 

med spår av mänsklig kultur. Olika sätt att lära innebär att man kan lära med hela kroppen 

och att det blir mer variation i lärandet. Man menar också att den konkreta kontakten med 

miljön ger ökad delaktighet. De olika objekten för lärandet kan vara kultur, natur, kroppen 

eller ämnen. Med kroppsligt lärande menas rörelsens betydelse för lärandet och det påtalas att 
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man koncentrerar sig lättare inne om man rör sig men även att det grundläggande behovet att 

röra sig ur hälsosynpunkt blir tillfredställt.  

 

Dahlgren och Szczepanski (1997) poängterar att utomhuspedagogik ofta ses som en motsats 

till inomhuspedagogik men anser att det ger en förenklad bild av förhållandet 

inomhus/utomhus. Dahlgren, Sjölander, Strid & Szczepanski (2007) anser att 

utomhuspedagogikens särart kan beskrivas som kunskapsutveckling genom aktivitet, vilket 

innebär att man får autentiska upplevelser genom handlingar. Landskapet är en plats för 

lärande och man använder platsen för att lära sig olika saker. Det är också ett föremål för 

lärande vilket innebär att man lär sig om naturen och den kultur som finns i samhället. 

Utomhuspedagogik ger också möjlighet till olika sätt att lära eftersom uterummet är stort och 

variationsrikt. Utomhuspedagogik kan identifieras både i konstruerade pedagogiska miljöer 

som exempelvis djurparker eller trädgårdar och i samhället, skogen eller landskapet. På 

samma sätt framhåller Lättman-Masch och Wejdmark (2007) att utomhuspedagogik omfattar 

hela samhället som erbjuder upplevelser.  

 

Barns utveckling 
 

Utomhuspedagogik kan på olika sätt stödja och förbättra barnens utveckling. Braute och Bang 

(1997) menar att detta sker när barnen får möjlighet att använda alla sina sinnen genom att 

upptäcka, undersöka och observera saker i naturen eller närmiljön. Eftersom man under livets 

gång behöver umgås och komma överens med många olika människor är det viktigt att den 

färdigheten grundläggs i förskolan. Pedagoger arbetar ständigt med att ge barnen möjlighet att 

utveckla sociala färdigheter på olika sätt. Ayles (refererad i Braute och Bang, 1997) hävdar att 

den sociala utvecklingen gynnas av naturvistelse. I en undersökning hon genomförde visade 

det sig att genom utevistelse blev konflikterna mellan barnen färre. De varierade kompisar 

mer och man hjälpte varandra mer än inne. Detta skedde på ett naturligt sätt utan att den 

vuxne behövde styra det. Mårtensson, Lisberg Jensen, Söderström och Öhman (2011) menar 

att barnens inlärning och fysiska utveckling förbättras samtidigt som minnet stärks av att de 

spenderar kvalitativ tid ute. Stephenson (2003, refererad i Maynard & Waters, 2007) menar 

att barn utvecklar självförtroende och ett effektivare sätt att hantera risker om de regelbundet 

får vistas i naturen. Att ta emotionella och fysiska risker är en nödvändig del av uppväxten 

eftersom barnens kompetens och självförtroende växer när de får utmaningar och klarar av 

dem (Knight, 2011).  

 

Lärande utomhus 
 

Alla barn är olika och lär sig därför på olika sätt. Barn har också olika behov av fysisk 

aktivitet och för många gynnas inlärningen av att vistas ute. Lättman-Masch och Wejdmark 

(2007) menar att fler barn kan hitta sätt att lära sig på när man använder sig av 

utomhuspedagogik. Det leder i sin tur till att självförtroendet stärks genom att man blir mer 

delaktig och får en större framtidstro. Det är även viktigt för språkinlärningen att vistas ute 

eftersom om barn har många upplevelser lär de sig begrepp och kan hitta fler samtalsämnen 

(Braute och Bang, 1997). Granberg (2000) beskriver att man kan se på utemiljön som en 

levande lärobok där barn tillägnar sig praktiska och teoretiska kunskaper samt får upplevelser 

som lockar till vidare upptäckter. 
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Hälsa 
 

Det finns många positiva hälsoaspekter som framkommer om man utökar sin relation till 

naturen. Dahlgren och Szczepanski (1997) menar att naturvistelse möjliggör en ökning av 

både det fysiska och psykiska välbefinnandet gällande bland annat kognition, motorik, 

lekbeteende och förmåga att kunna koncentrera sig. Även Grahn, Mårtensson, Lindblad, 

Nilsson och Ekman (1997) framhåller att barn som har tillgång till en variationsrik utemiljö är 

friskare, har bättre motorik, leker mer variationsrikt och har bättre koncentrationsförmåga än 

de barn som leker i en variationsfattig utemiljö. Granberg (2000) framhåller att utemiljön 

främjar småbarns utveckling inom alla områden och menar att barnen utvecklar olika fysiska 

färdigheter. Det har konstaterats att folk som bor nära naturområden är friskare än de som bor 

långt ifrån (Mårtensson m.fl, 2011). 

 

Miljöengagemang 
 

Om vi ska kunna ta hand om vår natur i framtiden behöver fler människor känna ett 

engagemang till miljön. Naturen är en plats där både vuxna och barn kan känna frid och 

frihet. De vuxna fungerar som förebilder eftersom de överför sin syn på naturen till barnen 

(Niklasson & Sandberg, 2010). Det är angeläget att börja redan i förskolan med att prata om 

naturen och människans påverkan på miljön. Braute och Bang (1997) poängterar att om 

barnen får möjlighet att vistas i sin närliggande miljö och den kultur som omger den kommer 

de att intressera sig mer för den. Mårtensson m.fl. (2011) lyfter fram att om man får berikade 

och positiva upplevelser i naturen som ung är det större sannolikhet att man utvecklar ett 

engagemang till att bevara och skydda naturen som vuxen. En del barn och vuxna har en 

negativ syn på naturen av olika anledningar. Därför måste man göra naturvistelsen kravfri och 

angenäm för barnen i förskolan. Om naturen är förknippad med negativa upplevelser under 

uppväxten är det svårt att senare tycka att naturen är positiv enligt Mårtensson m.fl. (2011). 

Barnen behöver lära sig vad de kan göra åt miljöproblemen och känna att det är betydelsefullt 

för miljön vad den enskilde individen gör. När barnen får möjlighet att gå med och källsortera 

eller liknande aktiviteter formas deras attityd genom handling och man lär sig också på ett 

konkret sätt att inte skräpa ner (Braute & Bang, 1997). När man ser hela sammanhanget blir 

det lättare att känna sig engagerad och lära sig om natur och miljö. Det har visat sig att 

miljöengagerade ägnar sig mer åt friluftsliv, helst i orörda naturmiljöer, och de föredrar 

friluftsaktiviteter med liten påverkan på naturmiljön (Wolf-Watz, 2010). Det engagemang 

dessa människor har för naturen påverkar jordens framtid i positiv riktning och det är bra om 

fler visar intresse för att vistas i naturen.  

 

Grundläggande förutsättningar 
 

För att kunna skapa bra kvalitativ tid utomhus behöver man göra vissa förberedelser innan 

man går ut. Man måste se till att barnen kan hålla sig torra, varma och mätta när man är ute i 

naturen. Dessa är grundförutsättningarna som enligt Dahlgren och Szczepanski (1997) 

behöver uppfyllas för att det ska bli en trevlig upplevelse att vara ute samt för att kunna utöva 

den utomhuspedagogik man tänkt sig. Maynard och Waters (2007) finner att lärare känner sig 

kritiserade av föräldrar när barnens kläder är smutsiga och blöta vid hämtning. Sandell (2004) 

påpekar att vad omgivningen erbjuder ger konsekvenser för hur man kan bedriva 

utomhusdidaktiken. Dahlgren och Szczepanski (1997) menar att man använder sig av det som 

finns tillgängligt när man utför och lär ut utomhuspedagogik. Därför är det betydelsefullt om 

det finns bra områden i närheten av förskolan och att man i så fall hittar dessa. Om det är för 

långt avstånd till ett bra naturområde kan det uppfattas som omständligt att ta sig ut, om man 
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inte har ett stort engagemang och intresse. Maynard och Waters (2007) beskriver att lärare 

ibland kan känna motvilja till att arbeta utomhus. Det kan då vara exempelvis säkerhet och att 

man är rädd för att det blir en tvist om ett barn blir skadat. Det är av den orsaken viktigt att 

man har tillräckligt med personal för att bedriva utomhuspedagogik på ett säkert sätt för 

barnen. 

 

Pedagogiska motiv 
 

Ett pedagogiskt syfte är nödvändigt att ha för att möjliggöra en bra utomhuspedagogik menar 

Sandell (2004). Man måste alltså tänka igenom och ha en planering men även vara flexibel 

och kunna ändra i planeringen om det behövs. Det är också viktigt att pedagoger har stor 

förståelse för barnens perspektiv i utemiljön. Braute och Bang (1997) poängterar att 

pedagogerna måste veta barnens naturliga prioriteringar och hur de upplever omvärlden. När 

de vet hur barnen leker kan de anpassa utomhusundervisningen efter det. Dahlgren och 

Szczepanski (1997) understryker att det finns många olika tankar runt hur utomhuspedagogik 

ska bedrivas på förskolor men inte tillräcklig kunskap om fältet. De konstaterar att lärare i 

större utsträckning skulle behöva göra efterforskningar och använda planeringstid till att gå ut 

och hitta platser där man kan utnyttja miljön till att skapa bra utomhuspedagogiska 

möjligheter. Det är nödvändigt att pedagogerna tänker igenom vad, när, var och hur det går att 

utföra utomhuspedagogiken med läroplanen som utgångspunkt. Maynard och Waters (2007) 

beskriver att många lärare inte verkar medvetna om fördelarna med att använda utemiljön i 

undervisningen. Knight (2011) menar att en del pedagoger kan känna hinder mot att utföra 

mer utomhuspedagogik än vad man gör på grund av att de tror att de kommer stöta på 

motstånd från ledning och kolleger. Alla är inte lika engagerade i utomhusundervisning men 

om kunskapen ökar finns det en möjlighet att intresset hos pedagoger också ökar. 
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Teoretiska utgångspunkter 
 

Vår studie utgår från en modell om hur människor tillägnar sig kunskap och värderingar om 

naturen utformad av Per Hedberg (2004). Modellen utgörs av en pyramid med fem olika steg 

som motsvarar fem olika utvecklingsnivåer i det personliga förhållandet till naturen. Enligt 

Hedberg (2004) behöver man befästa kunskaperna på det steg man befinner sig innan man 

kan gå vidare till nästa steg. (Hedberg, 2004).  

 

 
Figur 1 Hedbergs pyramidmodell (2004) 

 

Första steget i pyramiden innebär att man lär sig att vistas i naturen och känna sig tillfreds 

med det. Vara i och njuta av naturen är något man måste lära sig innan man kan gå vidare i 

sin utomhuspedagogiska utveckling. Man måste se till att grundförutsättningarna är uppfyllda 

för att kunna njuta av naturen vilket innebär att hålla sig varm, torr och mätt. Man kan 

exempelvis gå till samma ställe varje gång man har en utomhusaktivitet för att känna trygghet 

i naturen, både barn och vuxna. När detta steg är uppnått går man vidare till steg två som 

innebär att se naturen på ett utforskande sätt. Man börjar se och upptäcka saker man inte sett 

förut. Man kan börja bearbeta intryck och lärandet samt stunden i skogen blir en trevlig 

upplevelse med alla sinnen. Steg tre handlar om att förstå sammanhang i naturen och se 

helheten. Här börjar barnen reflektera och undra över saker vilket gör att man som pedagog 

kan vara medforskare. Här kan man börja dra egna slutsatser av de sammanhang man 

upptäcker och har fått kunskap om i de tidigare stegen. Att förstå sammanhang i naturen 

utvecklas sedan i det fjärde steget till att förstå påverkan, vilket innebär att se att människor 

påverkar naturen på olika sätt, både positiva och negativa. Det sista steget innebär att man 

genom den insikt man fått i de tidigare stegen kan ta ställning till hur man vill påverka 

naturens framtid. Man kan inse att individen har makt att förändra framtiden genom de beslut 

man tar gällande hållbar utveckling. Här är man mycket medveten om miljöfrågor och 

engagerad i naturen. Det är pedagogen som ansvarar för att barnen får dessa upplevelser och 

får möjlighet att klättra på stegen i pyramiden. För att kunna göra detta behöver även 

pedagogerna se till att ha befäst kunskaper och värderingar på varje steg (Hedberg, 2004). 

 

Braute och Bang (1997) har utvecklat och utökat Hedbergs pyramidmodell och de beskriver 

stegen som färdigheter, kunskaper och attityder. De två första stegen handlar om 

grundläggande färdigheter och att man har en bra grund att stå på gällande naturvistelse. 

Nästa två steg handlar om att barnen har kunskaper och förstår sammanhang och påverkan. 

Det sista steget att påverka har delats upp i ”att ta ställning till miljöfrågor” och ”påverka”. 

Dessa två steg handlar om attityder menar Braute och Bang (1997).  
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Metod 
 

Val av metod 
 

Vi har genomfört 18 intervjuer på tre olika förskolor. Två av förskolorna är traditionella 

förskolor som inte har utomhusundervisning som profilering medan den tredje förskolan har 

en tydlig utomhuspedagogisk inriktning. Vi benämner förskolorna som förskola A, förskola B 

samt naturförskolan. På förskola A intervjuade vi sju pedagoger, på förskola B intervjuade vi 

nio pedagoger och på naturförskolan intervjuade vi två pedagoger. Pedagogerna på de 

traditionella förskolorna bestod av både barnskötare och förskollärare medan det på 

naturförskolan var två förskollärare. 

 

Vi har genomfört semistrukturerade intervjuer som har spelats in med ljudupptagare. Vi hade 

ett antal grundfrågor som användes till alla de intervjuade men beroende på vilka svar vi fick 

ställdes olika följdfrågor. Detta sätt beskriver Ejvegård (2009) som att intervjun är mindre 

strukturerad. Han menar att det även är viktigt att förbereda intervjuerna noggrant för att 

undvika att behöva göra en till intervju. Vi la ner mycket tid på att utforma frågor som 

passade syftet och målgruppen. Trost (2010) menar att man kan vara ett stöd för varandra 

under intervjun om man är två. Om dessa två är samspelta kommer troligtvis intervjun att ge 

mer information och förståelse. Han påtalar dock att man måste undvika att den intervjuade 

känner sig underlägsen för att intervjuarna har makt. Vi försökte undvika detta genom att 

beskriva varför vi ville vara två som intervjuade. Vi valde också en plats som var privat, trygg 

och känd för den intervjuade.  

 

Innan intervjun startade beskrev en av oss vad frågorna skulle handla om för att den 

intervjuade skulle få tid att tänka, vilket skulle göra personen tryggare. Den andre av oss 

ställde frågorna under intervjun, för att båda skulle vara delaktiga. Vi spelade in intervjuerna 

eftersom vi ville transkribera dem för att kunna läsa texten upprepade gånger vilket Trost 

(2010) påpekar är viktigt att göra. Han beskriver många fördelar med ljudupptagning av 

intervjuer. Det kan vara att man kan lyssna upprepade gånger på intervjun för att höra tonfall 

och vilka ord man väljer att använda i sammanhanget. Han menar också att man kan lära sig 

att intervjua bättre genom att lyssna på sig själv. Vi upplevde att intervjuerna blev bättre och 

djupare ju fler vi utförde eftersom vi omarbetade de frågor och följdfrågor som inte fungerade 

som vi tänkt.  

 

Urval 
 

Vi har gjort ett bekvämlighetsurval och valt att intervjua pedagoger på förskolor som var 

kända för oss sen tidigare. Vi ansåg att det var minst tidsödande att göra ett 

bekvämlighetsurval och istället lägga tiden på intervjuerna och analysen av dessa. Att göra ett 

urval är både att bestämma vem som ska intervjuas och att se till att den miljö man undersöker 

kan tillgodose det som man vill ta reda på (Ryen, 2004). Vi ville få en bild av hur 

utomhuspedagogiken genomförs på en traditionell förskola. Vi ville även jämföra detta med 

hur det kan se ut på en förskola som spenderar mest tid ute. Vi valde därför att besöka två 

traditionella förskolor och en naturförskola. Vi intervjuade samtliga personer som fanns 

tillgängliga de dagar vi besökte de olika förskolorna.  
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Databearbetning 
 

Vi började med att dela in pedagogernas svar i olika kategorier med hjälp av tankekartor, tre 

för de traditionella och tre för naturförskolan. Detta gjorde vi eftersom resultatet liknade 

varandra en hel del för de traditionella förskolorna medan svaren från naturförskolans 

pedagoger skilde sig väsentligt åt från de andra förskolorna. Den första tankekartan beskrev 

all utomhuspedagogik som pedagogerna sa att de genomför och vi noterade hur många som 

utförde samma sak. Den andra tankekartan beskrev all utomhuspedagogik som pedagogerna 

sa att de vill genomföra och även där noterade vi hur många som sa samma sak. Den tredje 

tankekartan beskrev varför pedagogerna inte utför det de vill/varför de utför det de vill. Detta 

delades upp i hinder och möjligheter och vi noterade hur många som sa samma sak och om de 

upplevde det som ett hinder eller en möjlighet. Denna procedur upprepades med 

naturförskolans svar med likadana tankekartor. När detta arbete var färdigt delade vi in vad 

som var mest förekommande teman inom dessa kategorier. Ryen (2004) menar att man ska 

kategorisera efter relevanta teman och att man måste vara flexibel i sitt tänkande eftersom 

materialet kan tillhöra flera kategorier. Vi markerade att en person kunde ha flera olika 

uppfattningar vilket ledde till att de olika teman vi hade blev tydligare. Hon beskriver att 

insamling av data, tolkning och analys hör samman. Hon menar att man ska se till att man 

samlar in relevant material för att underlätta reduceringen under analysfasen vilket vi anser att 

vi gjorde.  

 

Etiska ställningstaganden 
 

Vi har beaktat Vetenskapsrådets forskningsetiska principer i uppsatsens hela process. Dessa 

krav kallas informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

(Vetenskapsrådet, 2004). Vi har reflekterat över de olika etiska ställningstaganden som 

uppstått i vår studie på ett medvetet sätt och tänkt över de dilemman som kunnat uppstå och 

har uppstått.  

 

Informationskravet innebär att forskaren skall informera de som berörs av forskningen om 

syftet med den aktuella forskningsuppgiften samt att det är frivilligt deltagande. Alla våra 

informanter upplystes om vad intervjuerna skulle bidra med. Vi berättade vad syftet med 

uppsatsen var för att de skulle känna sig betydelsefulla och delaktiga. Vi informerade om att 

deltagandet var frivilligt och de som inte hade tid eller ville svara behövde självklart inte göra 

det. Vi erhöll i och med det de medverkandes samtycke. Kvale och Brinkmann (2009) påpekar 

att man kan avidentifiera informanterna redan på utskriftsstadiet genom att utelämna namn 

och uppgifter som kan identifiera de inblandade. Därför använde vi oss av fingerade namn på 

informanterna när vi transkriberade intervjuerna och i processen. Vi utelämnade även namnen 

på förskolorna och geografiska benämningar som kunde härröra till den miljö man befann sig 

i. Vissa uppgifter som framkom i intervjuerna togs bort på grund av att vi kände att det blev 

för uppenbart vem eller vilken förskola det var. Exempelvis tog vi bort när en intervjuad 

talade om hur länge hon hade arbetat eftersom vi kände att det blir för uppenbart vem det 

skulle kunna vara. Kvale och Brinkmann (2009) framhåller också att citat som kan avslöja 

intervjupersonen inte ska användas. Vi har tagit detta i beaktande men vi är medvetna om att 

det alltid finns en risk att det går att urskilja vem som sagt vad. Som intervjuare har man 

tystnadsplikt men det har inte de man intervjuar menar Trost (2010). Detta kan vara viktigt att 

beakta när man ska bestämma om man intervjuar flera samtidigt. Vi intervjuade en i taget och 

kringgick då detta problem. Kvale och Brinkmann (2009) menar att man tryggt kan uttrycka 

sina tankar om man intervjuas enskilt eftersom intervjuaren har utlovat full tystnadsplikt och 
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konfidentialitet. Vi använder de uppgifter vi samlat in enbart i forskningssyfte och vi 

informerade om att intervjuerna enbart skulle nyttjas till denna studie och sedan förstöras. 

 

Tillförlitlighet 
 

För att uppnå god tillförlitlighet i denna studie reflekterade vi över om vi undersökte det som 

var syftet med studien, vilket enligt Kvale och Brinkmann (2009) är studiens validitet. Vi 

ansåg att de intervjufrågor vi formulerat gav svar på syftet men vi hade gärna sett mer bredd i 

svaren. Exempelvis att intervjuerna hade handlat mer om utomhuspedagogik utanför gården, 

vilket de flesta inte pratade om förrän vi förde det på tal. Detta påverkar dock inte studiens 

tillförlitlighet eftersom vårt syfte med studien var att ge en inblick i om pedagogerna bedriver 

den slags utomhuspedagogik man önskar samt vilka faktorer som påverkar detta, vilket vi 

anser att våra intervjuer gav svar på. Med reliabilitet menas om studien kan reproduceras vid 

en annan tidpunkt och av andra forskare (Kvale & Brinkmann, 2009). Det handlar om att 

intervjupersonerna kan komma att ge andra svar till en annan intervjuare. Beroende på hur 

skicklig intervjuaren är, både på att formulera frågor och under intervjun ställa dem, ger det 

olika tillförlitlighet i studien. Vi tror att det hade blivit liknande svar till någon annan 

intervjuare eftersom det är pedagogernas uppfattningar om utomhuspedagogik som står 

tydligt i fokus. Vi tror dock att man kunde fått mer djupgående svar om man hade ställt ännu 

fler följdfrågor än vad vi gjorde men vi tänker även att det kan påverka deras uppfattningar till 

någonting som dem inte är. Vi hade dessutom inte tiden till att göra djupare intervjuer och det 

var inte heller syftet.  
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Resultat 
 

Denna undersökning av pedagogers tankar och attityder visar många likheter men även stora 

skillnader i hur pedagogerna ser på utomhuspedagogik. Det finns många likheter mellan hur 

pedagogerna på de traditionella förskolorna använder sig av utomhuspedagogiska aktiviteter 

men naturförskolans pedagoger skiljer sig en del från dessa. De tre studerade förskolorna 

skiljer sig från varandra gällande exempelvis hur gården ser ut samt närhet till naturen. I 

resultatet gör vi en jämförelse mellan pedagogernas svar på de tre förskolorna och belyser 

likheter och skillnader i deras tankar om utomhuspedagogik.  

 

Beskrivning av förskolorna 
 

Förskola A har en stor och varierad gård med naturliga skogsdungar och stora möjligheter till 

lek. Det finns asfalterade stigar som inbjuder till att ta sig runt över hela gården. Det finns en 

stor gräsplan som kan användas till lekar och exempelvis fotbollsspelande. Det finns flera 

stora sandlådor och bergsknallar som barnen ofta leker i. För att komma till närmaste skog 

behöver man promenera ett tiotal minuter genom bostadsområdet. Man anlitar vikarier ganska 

ofta vilket pedagogerna påpekar kan bero på att de har många arbetsuppgifter utanför 

barngruppen. Förskolan består av fem avdelningar med cirka 20 barn på varje avdelning. Det 

finns cirka 18 pedagoger på hela förskolan.  

 

Förskola B har relativt liten gård och det är sparsamt med lekställen. Det finns ett litet berg 

som barnen ofta leker och klättrar i. Det finns två lekstugor och en sandlåda och dessa 

används flitigt i barnens lek. Man har närhet till skogen som ligger precis utanför grindarna på 

två sidor av förskolan. Pedagogerna menar att förskolan har haft en lång period av turbulens i 

verksamheten med vikarier och förändringsarbete kanske beroende på att förskolan bara varit 

öppen ett par år. Förskolan är uppdelad i tre sektioner med tre pedagoger på varje och det 

finns cirka 60 barn.  

 

Naturförskolan bedriver sin verksamhet på gården eller i naturen runtomkring och man är bara 

inne vid enstaka tillfällen. Gården som naturförskolan befinner sig på är mycket stor och man 

har aktiviteter på flera olika ställen på gården samtidigt. Man har enbart naturliga lekställen 

och olika platser på gården har olika inriktningar där barnen leker. Naturen finns inte bara på 

gården utan också runtomkring precis utanför staketet. Det är en avdelning med 13-15 barn 

och vissa tider på dagen kan det finnas fem pedagoger, annars tre under hela dagen. 

 

Vilken slags utomhuspedagogik bedriver pedagogerna? 
 

Här beskriver vi vilken slags utomhuspedagogik pedagogerna bedriver och var man bedriver 

den. Med dessa beskrivningar kan man även urskilja hur pedagogerna ser på begreppet 

utomhuspedagogik och vilka effekter pedagogerna anser att den utomhuspedagogik de 

bedriver ger barnen. 

 

På gården 

 

Barnens fria lek utomhus tar en övervägande plats i vardagen på de två traditionella 

förskolorna och pedagogerna på dessa menar att barnen leker självständigt mycket väl. Under 

den fria leken anser många pedagoger att man övar sin motorik vilket man menar är viktigt att 

få möjlighet till. De flesta uppger att de är mer observerande av leken än delaktiga och många 

framhåller att barnen har stor fantasi och kan hitta på själva vad de vill göra.  
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Det är fri lek, inget personalstyrt egentligen alls. (Pedagog på förskola B) 

 

På naturförskolan framhålls att fri lek är viktigt för att barnen ska känna att de tillhör gruppen 

genom att hitta egna vänner att leka med. Det som skiljer denna förskola från de båda andra 

gällande den fria leken är att miljön är mer planerad efter vad pedagogerna vill att barnen ska 

lära sig. Det som barnen leker med är saker från naturen som barnen och pedagogerna 

tillverkat själva. Pedagogerna på naturförskolan framhåller att det är viktigt att träna 

motoriken och det finns mycket material på gården som är anpassat för detta ändamål. 
 

Jag tycker det är viktigt att man har planerat upp miljön och att man har olika grejer som 

finns att göra. Att man har en tanke med det, med olika saker. De måste få leka fritt i det då. 

Vi ser att de är väldigt kreativa, vi har ju inga leksaker direkt på det viset som är färdiga om 

man säger så. Man blir ju utmanad här till att hitta på nånting med det som finns. (Pedagog 

på naturförskolan) 

 

På de två traditionella förskolorna förekommer oplanerat lärande när tillfälle bjuds vilket 

innebär att några pedagoger ibland ser möjligheter till att fånga en vardagssituation och 

omvandla den till ett lärande. De närvarande pedagogerna uppmuntrar barnen till att röra sig i 

sin lek vilket innebär att till exempel klättra, hoppa, springa eller gå balansgång. Då använder 

man sig av det som finns på gården vilket kan vara en skogsplätt eller bänkar. Dock är det 

endast ett fåtal av pedagogerna som nämner att de deltar i barnens fria lek. På naturförskolan 

använder man sig också av oplanerat lärande i vardagen genom att barnen får vara delaktiga i 

det som ska ordnas på gården exempelvis kratta.  

 
Jag tror att jag mest fångar upp det som bara är, som är för stunden. Att man kanske går 

med dem i skogen och pratar med dem och göra såna grejer. (Pedagog på förskola A) 

 

Förskola A använder sig av zoner på gården vilket innebär att varje pedagog har en given 

plats att stå på där man har uppsikt över alla barn inom sitt område. Pedagogerna har skilda 

åsikter om detta arbetssätt, huruvida det gynnar eller hämmar verksamheten utomhus.  

 
Det funkar kanon. Det är jättebra. Det är barnens frihet att de har möjlighet att vara överallt. 

(Pedagog på förskola A) 

 

Det känns som det är mera att vi tittar på vad det är de gör och var de är och räknar och så. 

Istället för att vara med dem där de är. (Pedagog på förskola A) 

 

Förskola B har stort fokus på barns inflytande genom att barnen får välja vad de vill göra på 

förmiddagen. Även på denna förskola finns det delade åsikter om huruvida det gynnar 

verksamheten. Någon beskriver att det försvårar att bedriva en planerad utomhuspedagogik 

utanför gården eftersom man inte har bestämda grupper samt ett mål och syfte utan barnen får 

välja själva.  
 

Jag skulle nog vilja komma dit till att man delar in barnen i grupper och under en viss tid 

jobbar med den här gruppen och då kan du mer noggrant planera för vad är det som ska ske 

i den här gruppen och då kan du få med både långsiktiga och kortsiktiga mål. Då har man 

samma grupp och samma barn och det är ju mycket kontinuiteten som gör att barnen lär 

sig, att det fastnar till slut. Men om man gör ett val och dyker ner i det var tredje vecka, då 

sker ju inget lärande där. (Pedagog förskola B) 
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På de två traditionella förskolorna har det förekommit att man gör planerade aktiviteter på 

gården eller har olika stationer. Det har varit ett uppskattat inslag i verksamheten för både 

pedagoger och barn men enligt många av pedagogerna har frekvensen av aktiviteter minskat 

med tiden men man kan inte svara på varför.  

 
De tycker det är jätteroligt och vi har haft vattenlek ute och bubblor och målning och sånt 

alla kommer dit, alla vill göra. För vi hade målning på en sida och så hade vi bollek på en 

sida och sen hade vi såpbubblor på vår sida här och då ser man att barnen har spritt sig mer 

och de är ju lite överallt. (Pedagog på förskola A) 

 

På naturförskolan utnyttjar man den stora gården till att ha stationer där det finns olika 

aktiviteter att göra som barnen kan gå emellan på egen hand eller med pedagogerna. 

Skillnaden mellan de traditionella förskolorna och naturförskolan gällande detta är att 

naturförskolan har detta som ett stående inslag i verksamheten. 
 

Man kan använda instrument som är gjorda för utomhusbruk, vi har en xylofon som man 

kan spela på och den tål att stå ute. Så det finns ju instrument och man kan ta ut mobila 

saker och hänga instrumenten där och man kan ta och sätta tillbaka om det är så. Det är sånt 

som kan vara självgående och styrd aktivitet ute. (Pedagog på naturförskolan) 

 

Utanför gården 
 

På förskola A arbetar man med grön flagg och då ingår att besöka närmiljön som kan vara 

bibliotek, återvinningsstationer och lekplatser. På denna förskola bedriver man dessutom 

”Mulleverksamhet” för de äldsta barnen. Denna verksamhet äger rum en gång i veckan och då 

äter man även i skogen. Förutom detta bedriver man också en utomhusverksamhet för barnen 

i åldersgruppen under ”Mulleverksamheten”. Förskola B besöker också platser utanför 

förskolan men inte i lika stor utsträckning som förskola A. 

 
Men för barnen är det jätteroligt och gå ifrån också ibland. Fast det är biblioteket och 

lekparken som vi haft. (Pedagog förskola A) 

 

Förutom dessa verksamheter förekommer turer till skogen i de båda förskolorna men det finns 

oftast ingen tydlig planerad verksamhet som bedrivs i skog och natur. Någon gång ibland kan 

man gå iväg spontant till skogen och det kan vara för att man ska få promenaden dit eller bara 

få komma utanför gården. 

 
Om vi går utanför då går vi till skogen som ligger här utanför, det kan vi också bli bättre på, 

det gör vi inte så ofta. (Pedagog på förskola B) 

 

På naturförskolan går man ofta på vandringar ut i den närliggande naturen då man är borta 

några timmar eller längre. Man använder då inte bara skogsstigar utan går även ut i svårare 

terräng. Dessa vandringar kan man ha olika syften med och det kan till exempel vara att samla 

saker som de använder till verksamheten på gården. Det kan också vara att man upptäcker 

kulturen i omgivningarna eller stärka gruppen och individen. Om man är borta en längre tid 

kan man stanna till vid en grillplats och äta. 
 

Att vandra är också ett syfte i sig, att man håller ihop sin grupp att man tänjer på sina 

gränser brukar vi säga, för att orka, för att få den här känslan att detta klarar jag, det är lite 

med självförtroende, självkänsla och man använder sin kropp och att ta sig fram i vild 

natur. Vi går liksom inte bara på stigar utan vi går liksom bara rakt in i skogen, det är ju 

också ett sätt att lära sig att se, var kan jag komma fram kan jag gå under eller ska jag gå 

runt. (Pedagog på naturförskolan). 
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Vilken slags utomhuspedagogik vill pedagogerna bedriva? 
 

Här beskrivs vilken sorts utomhuspedagogik pedagogerna uttrycker att de skulle vilja bedriva 

och var man vill bedriva den. En del önskningar består av att arbeta mer med 

utomhuspedagogik medan andra kan vara att göra gården mer stimulerande. Naturförskolan 

nämns inte här eftersom de är helt nöjda med den utomhuspedagogik som bedrivs och hur 

deras gård är anpassad till barnens behov.  

 

På gården 

 

Nästan alla pedagoger på de traditionella förskolorna ger uttryck för att vilja ha mer planerade 

utomhuspedagogiska aktiviteter på gården. Man talar om att man återigen vill ha stationer 

som har förekommit tidigare, där barnen kan göra olika saker. Man nämnde att dessa kan 

bestå av hinderbanor, målning, snickeri eller vattenlek. Några menar att man vill ha mer lekar 

tillsammans alla barnen. Många vill även ta ut material inifrån och använda det på samma sätt 

ute som man gör inne som exempelvis måla på staffli.  

 
Jag skulle vilja göra mer rörliga lekar och sporter kanske fotboll eller lite bandy och ja lite 

såna där grejer. Sen hade vi ett tag stationer med lite olika pyssel och så och det skulle ju 

vara kul att ta upp det också för det jag tänker i första hand är att vi gör saker tillsammans. 

(…) Egentligen så mycket som möjligt som går att göra inne som går att överföra och göra 

ute, skulle jag vilja göra. (Pedagog på förskola A) 
 

Många av pedagogerna på förskola A uttrycker att det finns outnyttjade resurser på gården 

som skulle kunna användas mer om man bara planerade för det. På förskola B är alla överens 

om att det behövs mer material till gården för att kunna göra den mer lockande, lärande och 

utmanande för barnen. Många av pedagogerna på de traditionella förskolorna har tankar om 

att miljön på gården skulle bli mer stimulerande för barnen om det fanns mer växtlighet och 

platser att gömma sig på. Motoriken framhålls ofta som något viktigt som behöver övas och 

detta kan barnen få göra ännu mer om man anpassar gården med hinderbanor eller stockar.  
 

Jag önskar att barnen kunde få träna sin balans, att de får material där de får hoppa, gå 

balansgång, krypa. Ja ute på gården på ett naturligt sätt, vi har ju väldigt fin skogsgård. Man 

skulle kunna ordna med lite stockar och så här de använder ju det redan nu. Sen har vi en 

grillplats med lite bänkar och där brukar de gå balansgång så de får ganska bra motoriska 

övningar. (Pedagog på förskola A) 

 

Utanför gården 

 

Flera pedagoger på de traditionella förskolorna berättar att man vill att barnen ska få utforska 

närmiljön oftare. Man vill gå på promenader i närmiljön och kanske titta var barnen bor eller 

hälsa på hos andra förskolor. Man vill också ge barnen möjlighet att lära sig om miljön genom 

att gå till återvinningsstationen. Många nämner också att det hade varit roligt för barnen att få 

komma iväg till lekparker oftare för att få komma ut från gården.  
 

Även lära känna närmiljön och saker. (…) Gå iväg till lekparken längre bort, gå och hälsa 

på andra förskolor, alltså komma ut se världen. Det skulle jag vilja men jag är på väg … jag 

ska. (Pedagog på förskola B) 

 

Många pedagoger på de traditionella förskolorna påpekar att de vill gå ut i skog och natur. 

Några av pedagogerna vill gå till skogen för att få komma ut från gården och göra någonting 

annat än man brukar. Ett fåtal av pedagogerna har en tanke med vad man vill göra i skogen 

och vill arbeta utifrån läroplanen där. 
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Jag skulle vilja gå till skogen lite mer då och använda utomhusmatte exempelvis, att man 

hittar på saker. (Pedagog förskola B) 

 

Vilka faktorer påverkar hur man bedriver utomhuspedagogik? 
 

På de traditionella förskolorna har barnen utevistelse varje dag men den är sällan planerad. 

Naturförskolan har oftast planerad verksamhet varje dag och man är då utomhus hela tiden. På 

de studerade förskolorna påverkas pedagogernas genomförande av utomhuspedagogik av en 

rad faktorer. De flesta av faktorerna kan hindra men även möjliggöra beroende på vilken 

attityd pedagogen har eller vilka förutsättningar som finns. Intervjuerna visar att det är stora 

skillnader både vad gäller praktiska förutsättningar för att bedriva utomhuspedagogik och i 

pedagogernas attityder mellan de olika förskolorna. 

 

Pedagogernas utbildning och engagemang 

 

På de traditionella förskolorna är det flera pedagoger som menar att de har kunskap och idéer 

om hur utomhuspedagogiken ska bedrivas men ingen säger att de har utbildning inom 

utomhuspedagogik. Ett fåtal berör att kompetensutveckling av personalen skulle utveckla den 

utomhuspedagogiska verksamheten.  

 
Jag vet inte, jag tror att de flesta som jobbar här har massa med kunskap och idéer men vi 

har inte fått det på pränt. (…) Vi har upplevt att barnen har roligt ute så har inte det känts 

som ett högprioriterat ämne heller. (…) Men en utbildning skulle väl sparka igång det mer, 

att nu gör vi det. Annars kanske det är lätt att tiden bara går så en utbildning skulle påverka 

på så vis. (Pedagog på förskola B) 

 

Många pedagoger på de traditionella förskolorna påpekar att de skulle prioritera 

utomhuspedagogiken om de kände sig mer engagerade. Man menar att ju större engagemang 

man har desto lättare är det att ta sig över eventuella hinder för att bedriva utomhuspedagogik. 

Många pedagoger uttalar att de tidigare varit mer engagerade i utomhuspedagogik men 

använder det inte idag i lika stor utsträckning. Man tror att engagemanget skulle öka om 

någon eller några i personalgruppen drev frågan om utomhuspedagogik framåt. De drivande 

skulle fungera som inspiratörer och väcka intresse hos de andra. På förskola A bedrivs 

planerad utomhusverksamhet för de äldre barnen och det ser alla pedagoger som en möjlighet 

för barnen att få utomhuspedagogisk undervisning. Denna verksamhet bedrivs av pedagoger 

som har ett personligt engagemang till att vara utomhus.  

 
Sen måste det vara minst en som är drivande för och brinner för utomhuspedagogik. Är det 

en som kräver så tror jag att det blir fart på det. (Pedagog på förskola A) 

 

Pedagogerna på naturförskolan upplever att det största hindret för att bedriva sin verksamhet 

helt tillfredsställande är att man inte har fått tillräckligt mycket kompetensutveckling gällande 

den inriktning förskolan har. De upplever att man måste lägga fokus på saker som inte är 

relevanta för den verksamheten man själv bedriver eftersom man går på personalmöten på en 

traditionell förskola i närheten. Hade man istället lagt tiden på kompetensutveckling hade man 

varit nöjd. Kompetensutvecklingen anses nödvändig för att personalen ska komma vidare och 

utveckla sin verksamhet. Man vill ha både idéer, inspiration och lärande gällande sin speciella 

verksamhet.  

 
Sen kan vi ju alltid utveckla det, det vill ju vi egentligen göra mer, för att vi skulle behöver 

få mer kompetensutveckling i det här med hantverk och så, som inte vi kan, det skulle ju 
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vara en önskan då, att kanske åka till en annan plats där de också jobbar med hantverk och 

få se vad de gör och få nya idéer och så. (Pedagog på naturförskolan) 
 

Pedagogerna på naturförskolan berättar att de har ett stort intresse för natur, kultur och 

historia och att det är anledningen till att man valt en arbetsplats där detta arbetssätt är möjligt. 

De visar stort engagemang i sina beskrivningar av de aktiviteter man genomför och de 

berättar mycket utförligt om verksamheten.  

 
Vi har haft att barnen får samla in saker så kan vi torka det och återanvända det också, det 

blir en inspiration att måla utifrån, man kan titta på detaljer liksom eller ta kort på 

naturmaterial man samlat och så tittar man på den bilden väldigt noga och så reflektera 

kring färg och form och såna saker. Sen har vi drama ute och det kan ju vara lite allt möjligt 

man gör beroende på vilken inriktning man tänkt sig man vill jobba med. Vi har jobbat 

mycket med sammanhållning i gruppen och samarbete och så. Vi har haft en period vi 

jobbat med en fallskärm. Sjungit sånger och gjort effekter. (Pedagog på naturförskolan) 

 

Praktiska förutsättningar och gården 

 

Några pedagoger på de traditionella förskolorna anger att vädret kan hindra 

utomhuspedagogiska aktiviteter både på gården och utanför gården.  Man menar att 

väderleken kan vara dålig eller att barnen har opassande kläder för utomhusmiljö. På de 

traditionella förskolorna har man möjlighet att gå in med barnen om man känner att vädret 

påverkar.  

 
Vi får ta av dem många lager (en del har för mycket kläder) och en del har ju inte 

tillräckligt med kläder så det är ju inte bara ett hinder, att man ska övertyga eller så utan det 

finns också andra orsaker till att vi inte har det, att de inte ens har kläder lämpade för långa 

stunder ute. Så är det faktiskt. (Pedagog på förskola A) 

 

Många pedagoger på de traditionella förskolorna påpekar att möjligheten att bedriva 

utomhuspedagogiska aktiviteter påverkas av hur gården ser ut och vilka resurser som finns på 

gården. Några menar att man använder gården på fel sätt eller att den är för dåligt utrustad och 

att barnen skulle kunna få ut mycket mer av utevistelsen om gården var planerad på ett 

annorlunda sätt. På förskola B påpekade pedagogerna att säkerhetsaspekter och bestämmelser 

från myndigheter kan verka hindrande och det betyder att man inte kan utforma gården som 

man vill. En del av pedagogerna på båda de traditionella förskolorna är nöjda med gårdens 

utformning och anser att det finns goda möjligheter till lek på gården och att barnen leker bra 

trots att det alltid kan förbättras.  
 

Nej, för det första så skulle jag ju vilja ha en lite annorlunda gård. Inte med en massa 

leksaker och klätterställningar och gungor utan mer hinderbanor, växtlighet som gör att 

barnen kan få en annan lek som man kan gömma sig i och ja … så de kan använda sin 

fantasi. En gård som inte ser ut som alla andra gårdar. (Pedagog på förskola B) 

 

På naturförskolan har man förutsättningarna för att enbart vara ute genom att miljön är 

anpassad till det. Man har sett till att grundförutsättningarna, att barnen är torra, varma och 

mätta, är uppfyllda. Om man behöver gå iväg längre sträckor ser man till att äta på vägen och 

man måste se till att alla har rätt utrustning och kläder med sig. Här ser man inte vädret som 

ett stort hinder för att vara ute. På naturförskolan framhåller en pedagog att det är bra att röra 

på sig så att man inte fryser.  

 
Vi brukar börja gå iväg mer när det blir kallt då för att de ska röra på sig mer och så. Vi 

anpassar oss efter årstiden och vad som passar att göra. (Pedagog på naturförskolan) 
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På naturförskolan finns det god tillgång till det material som behövs på gården för att kunna 

ge barnen en utvecklande vardag ute. Pedagogerna anser inte att det fattas något utan då löser 

de det genom att skapa egna saker att leka med. De utmanar barnens tankar och hjälper dem 

vidare i processen genom att ta till vara på barnens initiativ och skapa tillsammans. 
 

Vi har tillverkat egna gungor vi har hjälpt till att hacka ur för att den ska ligga kvar. Det har 

barnen kommit på nu att de vill göra. De la upp den här stocken på en liten grej först så det 

blev kort gungning fast det är ju bra för de yngsta barnen. sen provade vi och utmana det då 

och frågade om vi skulle pröva med en större gungbräda, så nu har de en liten och en lite 

större. (Pedagog på naturförskolan) 

 

Pedagogernas samarbete och planering 

 

Planering och tid hänger samman när man ser till vad pedagogerna på de traditionella 

förskolorna anser hindrar dem. Många pedagoger efterlyser ett bättre samarbete och 

gemensam syn gällande planering och utförande av utomhuspedagogiska aktiviteter.  

 
Sen så är vi lite oense om hur man ska jobba och hur vi ser på verksamheten. Hur vi ska 

lägga upp dagarna och det hoppas jag också att vi ska jobba oss fram till något gemensamt. 

(Pedagog på förskola B) 

 

Några av pedagogerna känner att tiden inte räcker till för att ha utomhuspedagogik eller 

planera för den eftersom det är så mycket annat som ska göras. Man behöver planera för 

verksamhet både inne och ute. Detta leder till att det förekommer att pedagogerna passar på 

att planera med varandra när man är ute på gården med barnen. Vissa pedagoger uttrycker 

dessutom att man planerar för aktiviteter ute men att det ofta rinner ut i sanden och att 

planeringen ibland har gjorts i onödan. Den planerade utomhusundervisningen, exempelvis 

Mulleverksamheten, blir däremot nästan alltid fullföljd eftersom alla vet att den ska 

genomföras och den är väl planerad.  

 
Mycket är det att nu har vi kommit ut och bara slappnar av och ibland så är det ju att vi tar 

det ute att vi diskuterar vad som hänt på förmiddagen och vad som kommer hända på 

eftermiddagen istället för att vara med dem också. (Pedagog på förskola A) 

 

På naturförskolan planerar man tillsammans utifrån verksamhetens förutsättningar och alla vet 

vad som krävs av dem.  Eftersom nästan all tid spenderas ute behöver man endast lägga fokus 

på att planera den utomhuspedagogiska verksamheten och inte mycket på inomhusaktiviteter. 

Pedagogerna har en gemensam syn och värdegrund kring pedagogiken som man utgår från i 

sin verksamhet. Här tycker man att samarbetet fungerar väldigt bra och att det möjliggör för 

dem att bedriva kvalitativ utomhuspedagogik som gynnar barnens utveckling. 

 
Nu jobbar vi så bra ihop vi som jobbar … vi tycker … vi har jobbat ihop oss så att vi tycker 

väl oftast att saker faller på plats lite av sig själv vad vi ska göra. (Pedagog på 

naturförskolan)  
 

Barngruppernas storlek och tillgång till personal 

 

Hos båda de traditionella förskolorna anser några pedagoger att det kan vara hindrande om det 

är för många barn närvarande eller att det fattas personal. Detta ses som ett större problem när 

man ska gå utanför gården eftersom man då av säkerhetsskäl behöver vara fler vuxna. Några 

pedagoger anser dock inte att det är brist på personal som hindrar att bedriva 

utomhuspedagogik, utan andra faktorer som exempelvis bristen på engagemang.  
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Och sen kan jag tycka att vi är många personal ute på gården men det är oengagemang. 

(Pedagog på förskola A) 

 

På de traditionella förskolorna har det varit turbulent i verksamheten med vikarier, 

personalbyten och förändringsarbete. Detta innebär att man ibland inte genomför det man har 

tänkt sig eftersom man känner sig otrygg med den situation som uppstår. Man behöver ha en 

stabil verksamhet för att kunna utvecklas, särskilt inom ett område som få pedagoger har 

utbildning inom. Några pedagoger upplever att arbetsbelastningen är hög och det kan bero på 

det förändringsarbete som pågår eller att någon blir sjuk. På naturförskolan är det bara en 

avdelning och man har haft en stabil verksamhet med samma pedagoger ett längre tag.  

 
Personalbrist. Kan jag tänka mig. Ofta så är det tänkt väldigt mycket man ska göra och så 

räcker det att en blir sjuk och då gör man inte det. Då ta man in vikarie och då känns det 

som att det inte kan bli av. (Pedagog på förskola B) 

 

Systemet med zoner som förskola A använder sig av, upplevs av några pedagoger vara 

hämmande eftersom det begränsar både möjligheten för pedagogen att delta i leken samt att 

spontant kunna gå ifrån gården med barnen. Några anser dock att det möjliggör en utveckling 

av barnens fria lek eftersom de kan röra sig fritt över gården. Några är ambivalenta i sin 

uppfattning om zonerna. 

 
Men vi är ju lite bundna av våra zoner här även om det är positivt på sitt sätt också så är vi 

ju faktiskt det. (Pedagog på förskola A) 

 

Några pedagoger på de traditionella förskolorna påpekar att om det är många småbarn i 

barngruppen försvårar detta vissa utomhusaktiviteter. På naturförskolan däremot betraktas 

småbarn i barngruppen inte som ett hinder. Där ser man helst att barnen börjar i ettårsåldern. 

Pedagogerna anser också att för stor spridning i åldrar upplevs som ett problem på grund av 

att det blir svårt att anpassa verksamheten efter allas behov. 

 
Men gärna ha barnen när de är små i alla fall för det är lättare att växa in i det då. (Pedagog 

på naturförskolan) 
 

Attityder 

 

Många på de traditionella förskolorna betraktar utomhuspedagogik som ett speciellt inslag i 

verksamheten, som någonting man kan göra sporadiskt. Många pedagoger på de traditionella 

förskolorna påpekar att utomhuspedagogik inte ligger som en prioritet hos dem men att de 

ändå anser att det är viktigt för barnen att gå ut.  

 
Det kan vara lite spontant så där säga att det kan vara ”kom alla mina små kycklingar” det 

kan vara ”sista paret ut” ja lite enklare grejer som kan bli.. jag tror inte man ska göra det 

varje dag utan som en liten extra grej. (Pedagog på förskola A) 

 

Pedagogerna på naturförskolan har utomhuspedagogik som arbetssätt och uppger att de har ett 

genuint intresse och att man gjort ett medvetet val genom att börja arbeta där. Det kommer 

naturligt för dessa pedagoger att bedriva verksamheten ute och det är inget som man tänker 

medvetet på.  
 

Det är inte det här med att vara ute som är det centrala utan när man är här så tänker man 

inte på att man är ute, vi är på gården och den är ute men det är inte det att man bara måste 

vara ute. Vi tänker inte så att vi är ute eller inne, vi är bara i gården och då är den ute. 

(Pedagog på naturförskolan) 
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Diskussion 
 

Vi har fått en god inblick i hur pedagoger i förskolan genomför utomhuspedagogiska 

aktiviteter eftersom vi fick omfattande svar på den frågan. Vi anade att pedagoger har olika 

uppfattningar om utomhuspedagogik och hur den ska bedrivas. Under arbetets gång blev vi 

dock överraskade över att endast en liten del av utomhuspedagogiken bedrivs i naturen eller 

omgivningen. Pedagogerna nämner mest att de är på gården och att de vill utveckla 

utomhuspedagogiken där genom olika planerade aktiviteter.  

 

Flera av pedagogerna menar att utomhuspedagogiken hade kunnat utvecklas om fler var 

engagerade och prioriterade den. Innan vi började arbetet med uppsatsen hade vi inte ens haft 

en tanke på att pedagogerna skulle lägga så stor vikt vid gården gällande utomhuspedagogik. 

Vi tyckte själva att man mest skulle bedriva utomhuspedagogik i naturen och väntade oss 

därför inte att man bedrev den mesta utomhuspedagogiken på gården. Vi har insett under 

forskningsarbetet att vår syn på utomhuspedagogiken var snäv eftersom det finns många 

aspekter på hur man kan bedriva utomhuspedagogik. Vi anser ändå att man borde bedriva en 

större del av tiden utomhus utanför förskolans gård eller i naturen.  

 

Genomför pedagogerna den utomhuspedagogik man önskar? 
 

Syftet med studien var att få en inblick i hur pedagoger i förskolan genomför 

utomhuspedagogiska aktiviteter samt få reda på anledningar till varför man bedriver den form 

av utomhuspedagogik som man gör. Om man tar reda på om den utomhuspedagogik 

pedagogerna genomför överensstämmer med den de vill genomföra kan man sedan se vilka 

faktorer som påverkar utfallet. När man vet om dessa faktorer kan de hjälpa till med att 

utveckla användandet av utomhuspedagogiken på förskolan. 

 

Fri lek 

 

Resultatet visar utan tvivel att fri lek är den mest förekommande aktiviteten på de traditionella 

förskolorna vid utevistelse. Nästan alla pedagoger är oroade över att det är mer fri lek än det 

borde vara. Detta faktum att pedagogerna egentligen inte anser att det bara ska vara fri lek ute 

har gett upphov till reflektion hos oss över varför det ändå blir det.  Vi tror även att 

pedagogerna själva inte vet orsaken till detta vilket kan bero på att det finns flera faktorer som 

har betydelse. En pedagog uttrycker sin oro på detta sätt: 

 
Det känns som att varken de eller vi har gjort nåt vettigt ute. Förutom fri lek då. (…) Bara 

få ut dem och så får vi ut dem visst fri lek är ju jättebra. Men inte kanske varje dag hela 

tiden varje gång vi är ute. Men det blir ju lätt så. (Pedagog på förskola A) 

 

När man inte hunnit eller prioriterat att planera för utomhuspedagogiska aktiviteter kan man 

använda som argument att barnen gynnas av fri lek. Braute och Bang (1997) framhäver vikten 

av att barnens egen lek inte hela tiden ska styras av vuxna. Vi anser därför att detta kan 

användas ibland som ett befogat argument men man behöver ha en balans mellan det 

planerade och oplanerade lärandet. Som det ser ut nu på de studerade traditionella förskolorna 

är andelen fri lek mycket hög. För att hitta en bättre balans skulle de planerade aktiviteterna 

behöva äga rum betydligt oftare, både på gården och utanför. Pedagogerna ska se varje barns 

möjligheter och engagera sig i samspelet med barnen enligt Lpfö 98 (2010). Ett kontinuerligt 

närvarande i barnens lek är alltså viktigt. Flertalet informanter påpekar att man inte deltar i 

barnens lek utan man observerar och ger stöd vid behov. Det finns en motsägelse i 
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pedagogernas uttalanden om barnens fria lek. Man menar att den fria leken förekommer oftare 

än önskat men man anser även att barnen leker så bra självständigt. Detta uttrycks av en 

pedagog på det här sättet: 

 
Oftast så gör vi eller jag faktiskt inte så mycket ute måste jag faktiskt erkänna däremot så 

skulle jag ju vilja göra mer saker ute. För oftast så leker ju barnen, de leker ju så bra själva. 

(Pedagog på förskola B) 

 

Hur man lägger upp sin tid och planering påverkas av samarbetet på arbetsplatsen. 

Engagemang och utbildning skulle kunna göra att pedagoger ser alla möjligheter som 

utomhuspedagogiken innebär. Detta leder till ett trivsammare klimat bland både pedagoger 

och barn. Alla faktorer som hindrar pedagogerna från att bedriva utomhuspedagogik verkar 

leda till att den fria leken används i så stor utsträckning. 
 

Planerad verksamhet 

 

Nästan alla informanter på de traditionella förskolorna nämner att fri lek tar en övervägande 

plats i den tid som spenderas ute men de flesta framhåller samtidigt att de vill göra planerade 

utomhuspedagogiska aktiviteter. De flesta nämner att man har haft aktiviteter och lekar på 

gården men att det bara förekommer i perioder. De skulle vilja att dessa inslag av planerade 

aktiviteter skulle utgöra ett återkommande inslag i verksamheten. Många nämner även att man 

vill ta ut inneverksamheten på gården. Vi anser att om pedagogernas syn på 

utomhuspedagogik breddas kanske de ser ännu mer man kan göra utomhus. Det finns en stor 

variation av utomhusaktiviteter man kan göra, både på gården och utanför. Det handlar om att 

finna denna information och utveckla den genom att vara engagerad. Väldigt få av 

informanterna talar om att gå ut i naturen eller närmiljön som en del av utomhuspedagogik 

kanske beroende på för lite kunskap om ämnet. Sandell (2004) påpekar att pedagoger ofta 

menar att ”gå ut” innebär att gå till skogen och lära sig om naturen. Vi har sett att gården 

syftas till mest när det gäller att ”gå ut” vilket motsäger detta. Granberg (2000) menar att 

utomhusvistelse engagerar barn till att delta aktivt och utforska oavsett om det är på 

förskolans egen gård, i stadsparken, i skogen, på djurparken, i naturreservat eller på en 

lantgård. Så visst får barnen upplevelser av att vara på förskolans gård men det finns mycket 

annat att uppleva anser vi. Många pedagoger menar också detta och en beskriver det så här: 

 
För även om det är bra här finns det ju andra upplevelser i skogar och bara gå till en annan 

lekplats och sånt där. Jag hade velat ge mig ut mer. Utanför gården. (Pedagog på förskola 

A) 

 

Vi framhåller att det krävs en genomtänkt planering och en uttalad strategi från pedagogens 

sida för att ta sig uppför pyramidens olika steg. Den planering som genomförs på de 

traditionella förskolorna är fokuserad på aktiviteter inomhus. Det innebär att om man inte 

prioriterar utomhuspedagogik blir den oftast inte genomförd. Det ger heller inte barnen 

möjlighet att utveckla sina kunskaper och erfarenheter gällande naturen.  

 

Naturen 

 

Eftersom många av pedagogerna på de traditionella förskolorna inte brukar gå till skogen ges 

inte barnen möjlighet att utveckla färdigheter, kunskaper och god attityd till naturen. Eftersom 

många av pedagogerna själva inte har påbörjat sin klättring i pyramiden hade det varit bra att 

börja arbeta med det tillsammans med barnen. Det råder delade meningar på förskola A om 

huruvida man behöver bedriva mer utomhuspedagogik utanför staketet. En del menar att 

eftersom man har verksamhet för de äldre barnen i två grupper behövs det inte mer av det. 
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Några vill däremot att barnen ska få mer utomhuspedagogik utöver det samt att de yngre 

barnen får det också. Vi tycker att alla barn ska få ta del av kvalitativ utomhuspedagogik och 

att det skulle vara gynnsamt om de äldre barnen fick komma ut i naturen mer än en gång i 

veckan. Ju mer vistelse i naturen desto mer erfarenhet får barnen och kan utveckla sina 

kunskaper gällande de olika stegen i pyramiden. Dock kan man problematisera synen på 

pyramiden eftersom barnen på förskola A ändå har tillägnats kunskap som finns i pyramiden 

utan att vistas dagligen i naturen. Ett exempel är sammanhang i miljön eftersom de har arbetat 

med grön flagg. Man har inte alltid utövat arbetet ute men diskuterat frågorna med barnen i 

andra sammanhang inomhus och på så sätt vunnit kunskap om området. Några pedagoger på 

förskola B har en klar bild över vad de vill bedriva för slags utomhuspedagogik i naturen. 

Någon vill ha en planerad verksamhet där grupper med barn får komma regelbundet till 

skogen och få ett djupare lärande samt en kontinuitet. Man menar att det finns stora 

möjligheter att arbeta utifrån läroplanen i naturen. Strotz och Svenning (2004) menar att man 

behöver komma ut i skogen för att kunna undervisa om skogen. När barnen kan använda sina 

sinnen blir det verkligt och konkret för dem. ”Att inhämta kunskap och lära sig om livet är 

som att äta mat. Att sitta inne i ett klassrum och läsa om livet utanför är som att läsa en 

kokbok utan att få möjlighet att tillaga och äta maten” (Lättman-Masch & Wejdmark, 2007, 

sid 11). Vi tror att det finns en vilja hos pedagogerna men att den gemensamma planeringen 

har uteblivit. En pedagog beskriver sina tankar så här: 

 
Och så skulle jag vilja komma iväg mer och göra andra saker och inte bara gå till skogen 

utanför staketet utan gå till skogen längre bort där man inte kan höra kompisarna på gården 

och i skogen kunna se allt lärande som finns. Prata om kottar och djur, lära sig saker om 

naturen, bara vistas i naturen och hur gör man och vad får man göra och inte göra. (Pedagog 

på förskola B) 

 

Denna pedagogs tankar om naturen tolkar vi som att hon är engagerad i att genomföra 

utomhuspedagogik i naturen. Denna pedagog har kommit många steg upp i pyramiden och det 

sista steget är att ha tillräckligt mycket kunskap och intresse för att kunna påverka. Hon 

verkar vilja påverka i positiv riktning genom att ge barnen tillräckligt mycket kvalitativ 

vistelse i naturen för att klättra upp i pyramiden. Vi tror att om barnen får möjlighet att 

komma ut i naturen mer kan de flesta nog kunna förstå sammanhangen i naturen, vilket är 

tredje steget i pyramiden. Vi menar att en kombination av både teoretisk kunskap och egen 

upplevd kunskap i naturen är den bästa kombinationen eftersom man då sätter teorin i ett 

verkligt, eget upplevt sammanhang. 

 

Närmiljön 

 

För att nå det sista steget i Hedbergs pyramid antar vi att barnen behöver ha ett genuint 

intresse och flera års kontinuerlig naturvistelse för att kunna nå. Att förstå påverkan och 

kunna påverka själva är stort för barn. När man lär barnen att de har ett personligt ansvar för 

naturen genom ta med dem till återvinningsstationen blir det lättare för barnen att förstå detta. 

Lpfö 98 (2010) konstaterar att arbetslaget ska ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar 

kan påverka miljön. Några pedagoger på förskola A berättar att man brukar gå till 

återvinningsstationen men menar samtidigt att det borde ske oftare än några gånger i 

månaden. Vi kan här motsäga Hedbergs pyramid, som menar att man måste gå igenom alla 

steg för att kunna förstå påverkan och kunna påverka. Vi tänker att pedagoger och barn 

påverkar naturen genom sitt miljömedvetna arbete utan att för den skull ha vistats i naturen 

ofta. Några nämner att man vill att barnen ska få mer möjlighet att utforska närmiljön vilket 

Lpfö 98 (2010) framhåller att arbetslaget ska göra för att barn ska lära känna funktioner som 



21 

 

har betydelse för det dagliga livet. Det skulle därför vara gynnsamt för barnen att få komma ut 

mer utanför gården, både i närmiljö och i natur.  

 

Vilka faktorer påverkar hur man bedriver utomhuspedagogik? 
 

Naturförskolan påpekar inte särskilt många hinder utan mest vad som möjliggör för dem att 

bedriva verksamheten. Det verkar dock finnas många faktorer som hindrar pedagogerna från 

att bedriva den utomhuspedagogik man önskar på de traditionella förskolorna. Det verkar inte 

som att pedagogerna har reflekterat över orsakerna till detta eftersom man angav flera 

motsägande faktorer i intervjuerna. En pedagog uttrycker sig så här: 

 
Det beror nog på att det inte finns tid… eller att det finns ju tid. Det är nog planeringen tror 

jag, sen gör vi ju så mycket annat med tema och det gäller ju och baka in allting i allt. Det 

är så mycket annat som händer men det är ju en tankeställare det här. (Pedagog på förskola 

B) 

 

Uttalanden som detta gjorde att vi funderade över om det var grundorsaken eller om man inte 

vet den verkliga orsaken och använder de argument som finns tillgängliga.  

 

Pedagogernas utbildning och engagemang 

 

Vi tror att man behöver utbildning inom utomhuspedagogik för att kunna veta vilka 

möjligheter utomhuspedagogik har att erbjuda samt hur den kan bedrivas. Braute och bang 

(1997) framhåller att pedagoger kan göra naturen spännande för barnen om de har kunskap i 

utomhuspedagogik. Vi förvånades över att det var få pedagoger som ens nämnde en önskan 

om att få utbildning i ämnet men tror att det beror på för lite kunskap om att eller hur 

uterummet kan användas i undervisningen. Vi menar att det hänger samman eftersom man får 

erfarenhet och kunskap om utomhuspedagogik om man bedriver det ofta. Vi tror att 

pedagoger kommer använda sig mer av utomhuspedagogik om de får ökad kunskap i ämnet. 

En pedagog utvecklade ett intresse för utomhuspedagogik genom att kompetensutveckla sig 

själv: 

 
Men jag blev ju jätteinspirerad av de böckerna om utomhuspedagogik jag läste. De har jag 

ju köpt in nu. Då gick jag ju till skogen två gånger i veckan och använde de till att göra de 

sakerna i böckerna. Sen kom snön och det blev ett avbrott och sen har det inte börjat igen. 

Om man hade mer utbildning. Det tror jag. (Pedagog på förskola B) 

 

Szczepanski, Malmer, Nelson och Dahlgren (2006) påvisar att lärare inte uppfattar 

utomhuspedagogikens särart förrän efter man utbildats inom området. Av de sex informanter 

som var med i studien var det endast en som såg en kvalitativ skillnad mellan lärande 

inomhus och utomhus före utbildningen. Ett år efter utbildningen kunde alla koppla 

utomhusaktiviteterna till ett lärande inom flera områden och se de många fördelar 

utomhuspedagogik ger. Vi tycker att det visar att en utbildning skulle göra pedagogerna på 

våra studerade traditionella förskolor mycket mer medvetna om alla möjligheter som finns 

med utomhuspedagogik. De skulle lära sig vad man kan göra, hur man kan göra och varför 

det är gynnsamt för barnen. Pedagogerna skulle få kunskap om naturen och lära sig mer om 

stegen i Hedbergs pyramid samt hur man bäst går igenom dem med barnen.  

 

Några av våra informanter uttrycker att sammansättningen av barngruppen kan hindra den 

utomhuspedagogik man önskar bedriva. Då menar man att det är många småbarn, olika 

mognadsgrader eller intresset hos barnen kan hindra en vistelse i naturen. Mårtensson m.fl. 
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(2011) understryker att man måste anpassa utomhusundervisningen efter barnens vana att vara 

ute och deras inställning till det. Braute och Bang (1997) anser att det blir meningsfullt för 

barnen om man utgår från deras förutsättningar. Vi anser att om pedagogerna fått 

kompetensutveckling inom området skulle det leda till en förståelse för hur utvecklingsfaserna 

ser ut i Hedbergs pyramid (2004). Vi tycker inte att man ska hindras av att barnen inte har 

erfarenhet av naturen eftersom man måste börja på första steget i pyramiden. Vi anser att detta 

gäller även för pedagogerna eftersom även de behöver börja från grunden för att kunna gå 

vidare till nästa steg i pyramiden. Både barn och pedagoger behöver lära sig att vara i naturen 

och njuta av den för att kunna gå vidare till att se och upptäcka.  

 
Jag är inte skogsmänniska och jag kommer inte sitta i skogen flera timmar men jag tycker 

det är viktigt att de lär sig, om skogen och att man är i skogen, det finns så mycket där inte 

bara träd, man kan lära sig om djur och allting. (Pedagog på förskola B) 

 

Vi tror att om pedagoger kompetensutvecklas inom utomhuspedagogik skulle detta inte bara 

leda till mer kunskap om ämnet utan också ett större engagemang som kan överföras till 

barnen. Många av informanterna uttrycker att om man varit mer engagerad i 

utomhuspedagogik skulle det förbättra och utöka användandet av det.  

 
Det har bara inte blivit av att vi har gjort det. Man skulle ju få till det. Om man anstränger 

sig lite mer. (Pedagog på förskola A) 
 

Praktiska förutsättningar och gården 

 

Maynard och Waters (2007) konstaterar att lärare missar många chanser till 

utomhusundervisning eftersom man använder dåligt väder som en ursäkt att stanna inne. De 

framhåller att lärare till exempel anser att det inte finns tillräckligt med plats att torka och 

förvara kläderna på vilket gör att barnens kläder är blöta eller smutsiga när de ska hämtas. 

Detta gör att lärarna känner sig kritiserade av föräldrar som vill att barnens kläder ska vara 

torra och rena när de hämtar sina barn. Många av våra informanter på de traditionella 

förskolorna nämner att vädret kan påverka om man går ut eller inte. Då menar även de att 

barnen inte har tillräckligt bra kläder eller att barnen blir smutsiga, vilket ogillas av en del 

föräldrar. Man måste alltså planera för att uppfylla grundförutsättningarna att hålla barnen 

torra, varma och mätta (Dahlgren & Szczepanski, 1997). På naturförskolan har man en helt 

annan syn på när vädret är för dåligt för att gå ut i jämfört med de traditionella förskolorna. 

Man har här sett till att grundförutsättningarna är uppfyllda eftersom man måste spendera sin 

tid ute. Det finns inga förutsättningar för att ha undervisning inne mer än vid enstaka tillfällen 

då man befinner sig i en annan lokal än förskolans. 

 
Vi gör sånt inne bara när det inte går att vara ute om det är extremt svårt väder, blåsa storm 

så papprena flyger iväg eller att det är för kallt så man inte kan hålla i penseln. (Pedagog på 

naturförskolan) 

 

De traditionella förskolornas gårdar ser olika ut och det gör att åsikterna om hur man kan 

utnyttja gården går isär. På förskola A anses gården ändå vara full av möjligheter men att den 

skulle kunna utnyttjas mycket bättre. Många på denna förskola anser att zonerna påverkar hur 

man kan bedriva utomhuspedagogiken. Några tycker att det är gynnande eftersom barnen kan 

röra sig fritt över gården och avser då att den fria leken utvecklas av det. Andra menar att det 

är hindrande på grund av att det bara är fri lek som då ofta förekommer och att det blir svårare 

att ta med barnen spontant utanför gården. Vi anser att det redan förekommer mycket fri lek 

och att det skulle vara bättre om förskolan fick chansen att utveckla utomhuspedagogiken 

utanför gården eller försöka göra mer planerade aktiviteter på gården.  
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Att det kan man göra på fredagar då vi inte har några zoner för det är en dag zonfritt och 

den fredagen kan man gå till biblioteket, återvinningen eller en lekpark. (Pedagog på 

förskola A) 

 

På förskola B var alla pedagogerna överens om att gården är dåligt utrustad och inte 

tillräckligt med utrymme. Man vill ha mer naturliga vrår och material som gör att barnen kan 

utveckla en djupare lek utan moment som stör. Grahn m.fl. (1997) lägger stor vikt vid att 

barnen bör ha egna vrår att leka i eftersom det är avkopplande att vara för sig själv en stund 

efter att ha socialiserats i gruppen hela dagen. De menar att det går att genomföra även om 

gården är liten genom att barnen själva skapar vrår med material som finns tillgängligt. Vi 

reflekterar över hur det kommer sig att det bara är förskola B som fått säkerhetsaspekter på 

gården anmärkta. De andra förskolorna verkar inte hindras av detta och vi vet inte varför. Alla 

förskolor i landet bör ändå ha samma regler för säkerheten. Flertalet av pedagogerna på båda 

de traditionella förskolorna vill ha hinderbanor och liknande för att barnen ska ha större 

möjlighet att utveckla sin grovmotorik. Vi menar att det hade gått att genomföra om 

pedagogerna hade fått tid för reflektion samt planering och kunskap kring detta. På 

naturförskolan har man organiserat gården som man önskar och man anser att det finns allt 

som barnen behöver. Här tänker vi att pedagogerna fokuserar mer på utemiljön eftersom man 

är medveten om att all undervisning sker utomhus.  
 

Pedagogernas samarbete och planering  

 

På de traditionella förskolorna upplever några att samarbetet kunde utvecklas och att det hade 

varit bra om man hade haft en gemensam syn på utomhuspedagogik. Braute och Bang (1997) 

pekar på att naturupplevelser bidrar positivt till den sociala miljön i personalgruppen. Vi 

tänker att det kan vara så att när man är ute i naturen och trivs i den blir klimatet i arbetslaget 

trivsammare. Det speglar av sig till barngruppen och på det sättet påverkas barnen av 

pedagogernas inställning. Vi tror att om man hade en liknande syn på undervisningen man vill 

bedriva ute hade samarbetet kring det också fungerat bättre.  

 
Det handlar om att prata ihop sig och planera för vad man ska göra med uterummet. Man 

behöver förbättra saker ute, att man gör en hinderbana. Ska vi göra det, jag vet inte, och så 

blir det ingenting med det. (Pedagog på förskola B) 

 

På de traditionella förskolorna har de flesta pedagoger inte prioriterat att planera för 

utomhuspedagogik och många känner att övrig verksamhet tar upp den tid som finns för 

planering. Braute och bang (1997) framhåller att man behöver förbereda sig som pedagog 

genom att undersöka områdets resurser och skaffa information. Man behöver planeringstid för 

att kunna gå ut och finna bra ställen samt planera för vad man ska göra där. Det verkar som att 

de flesta av informanterna på de traditionella förskolorna planerar i större utsträckning när 

man ska gå utanför gården än för vistelse på gården. Det tror vi kan vara för att man inte 

behöver planera för vistelse på gården när barnen leker bra ändå. Det krävs självklart 

planering för att kunna gå utanför förskolans gård i form av fler personal och utrustning. Kan 

det vara en orsak till att man gör det relativt sällan, att det verkar för omständigt på grund av 

att man helt enkelt inte anser sig ha tid för den planeringen? En pedagog uttrycker denna 

känsla så här: 

 
Tid för planering och att göra det kanske. Jag känner att jag får planera inne och ute, jag får 

prioritera en av sakerna och då har det blivit inne. (Pedagog på förskola B) 
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På naturförskolan är pedagogerna enbart inriktade på att undervisa utomhus och behöver 

därför bara planera för det. De arbetar också efter förskolans läroplan men behöver inte 

koncentrera sig på att se utomhusverksamheten som ytterligare ett inslag i läroplanen utan det 

är redan en del av arbetssättet. Pedagogerna på naturförskolan beskriver sitt samarbete som 

mycket bra och berättar att de har arbetat ihop sig samt har liknande syn på vad man vill 

åstadkomma. Eftersom deras utomhuspedagogik är omfattande och kvalitativ tänker vi att 

samarbetet kan vara en viktig faktor att beakta. Har man ett bra samarbete på arbetsplatsen 

verkar utomhuspedagogiken kunna utföras bra men givetvis behöver det också finnas ett 

intresse för det.  

 

Barngruppernas storlek och tillgång till personal 

 

Många pedagoger på de traditionella förskolorna upplever hög arbetsbelastning på grund av 

att administrativa uppgifter tar tid från arbetet i barngruppen samt för att verksamheten är 

under ständig utveckling. Därför tänker vi att det kan vara skönt för pedagogerna att bara 

komma ut där ljud och rörelse inte blir så betungande. Detta kan leda till att barnen får leka 

fritt eftersom det känns som en paus i vardagen för både barn och pedagoger.  

 
Jag tror det är mer att det är bekvämt för oss att bara släppa ut dem (…) Mycket är det att 

nu har vi kommit ut och bara slappnar av. (Pedagog på förskola A) 

 

Några av pedagogerna anser att det finns tillräckligt mycket personal för att kunna genomföra 

bra utomhuspedagogik men anser att det ändå inte genomförs så ofta som man skulle behöva. 

Vi tror att det finns andra orsaker till att man inte genomför det man vill. Det kan bero på det 

vi nämnt tidigare, att om man varit engagerad och hade kunskap skulle man ha planerat för 

det vilket gör att det genomförs. 

 

Attityder 

 

Åsikten om hur utomhuspedagogik ska definieras påverkar vilka didaktiska val man gör 

eftersom alla har sin personliga syn på vad utomhuspedagogik är. Detta kan både hindra och 

möjliggöra en bra utomhuspedagogisk undervisning. Eftersom vuxna fungerar som förebilder 

för barn är det viktigt att pedagogen inser att den inställning man har på utomhuspedagogik 

förmedlas till barnen. Braute och bang (1997) funderar över om det kan vara så att det är den 

vuxnes inställning till att vara ute som räknas mest. De flesta barn bryr sig inte om vilket 

väder det är och kanske till och med uppskattar en fin lerpöl att leka i. Granberg (2000) 

påpekar att vuxna ofta använder vädret som argument för att slippa gå ut. Är det då egentligen 

barnen som inte kan gå ut om det är dåligt väder eller är det de vuxna? Även om man går ut 

för att det är en arbetsuppgift som ska göras kan pedagogens inställning iakttas av barnen. 

 
Jag gillar inte det så mycket just att vara ute speciellt på vintern för jag fryser. Jag ser bara 

att de fryser ute och jag tänker på det att jag fryser och ungarna fryser. (Pedagog på 

förskola A) 

 

På naturförskolan är det naturligt att vara ute och det är troligtvis inget som varken pedagoger 

eller barn reflekterar över. Det är ju så deras dagliga verksamhet ser ut. Vi tror att de barn som 

kommer nya till denna förskola kommer att klättra upp för pyramiden fortare än barn på 

traditionella förskolor eftersom de får möjlighet att vara i naturen varje dag. Vi tror också att 

dessa barn kommer att bli mer engagerade i miljön i framtiden än barn som spenderar större 

delen av dagen inne. Barnen på naturförskolan som har varit där hela sin förskoletid bör ha 

klättrat ganska långt upp i Hedbergs pyramid (2004), kanske till och med till högsta steget.  
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Metoddiskussion 
 

Vi anser att den valda metoden var lämplig för att få en inblick i hur pedagogerna genomför 

utomhuspedagogik. Vi utformade grundfrågorna på ett öppet och brett sätt för att inte vara 

ledande vilket Ejvegård (2009) framhåller som viktigt. Däremot när vi ställde följdfrågor var 

det svårare att inte leda in pedagogerna i det vi ville få fram. Vi ställde inte många följdfrågor 

för att inte pressa pedagogerna under intervjusituationen. Vi fick ibland väldigt knapphändiga 

svar och försökte då ställa frågor som vinklade in på ämnet vi ville få information om. Vi 

ändrade följden på grundfrågorna när vi utfört några intervjuer eftersom informanterna 

svarade på nästa fråga innan vi ställt den. Vi ställde också fler följdfrågor och lärde oss vad 

man behövde fråga mer om. Kvale och Brinkmann (2009) är däremot av den uppfattningen att 

man kan använda ledande frågor till att verifiera informanternas svar och få mer tillförlitlighet 

i studien. Vi håller inte med deras åsikt och försökte därför att inte styra pedagogernas 

uppfattningar till någonting som det inte är. Vi upplevde att pedagogernas kunskap om 

utomhuspedagogik påverkade hur djupa svar vi fick i intervjuerna. Ur denna synvinkel hade 

det varit bra med en genomgång innan om definitioner av utomhuspedagogik men vi gjorde 

inte detta för att inte påverka deras svar i någon riktning.  

 

Vi intervjuade de pedagoger som hade tid och möjlighet eftersom vi ville få ett stort 

deltagande på de tre förskolor vi besökte. Vi utförde intervjuerna med en person i taget för att 

vi ville få reda på den intervjuades personliga tankar och att de inte skulle påverkas av vad 

någon kollega ansåg. Trost (2010) anser att man ska sträva efter att utföra intervjun med en 

person i taget för att den intervjuade ska ha möjlighet att komma till tals utan att någon 

avbryter. Under alla våra intervjuer valde vi att delta båda två som intervjuare eftersom det 

kunde finnas en möjlighet att vi uppfattat den intervjuades tankar på olika sätt vilket borde 

leda till en djupare analys av materialet. Man har alltid sin egen förförståelse och urskiljer inte 

saker likadant. Trost (2010) påtalar vikten av att minnas samtalet vid tolkning och analys av 

intervjun. Vi tänkte därför att det är värdefullt med två som minns och tolkar. Vi valde att 

spela in materialet för att kunna läsa intervjuerna flera gånger samt för att det inte är möjligt 

att hinna anteckna allt som informanterna säger. Kvale och Brinkmann (2009) menar att man 

hinner koncentrera sig på själva intervjun samt att man hinner registrera kroppsspråk, tonfall 

och dylikt. Trost (2010) påtalar även vissa nackdelar med att spela in intervjun. Han menar att 

det tar tid att transkribera materialet och Ejvegård (2009) påtalar också detta. Vi ansåg också 

detta vara tidskrävande men det var samtidigt givande. Det finns en risk för att den 

intervjuade känner sig hämmad och inte svarar lika utförligt när intervjun spelas in, menar 

Ejvegård (2009). Alla våra informanter blev tillfrågade om det gick bra att vi spelade in 

intervjun, något som Ejvegård (2009) menar att man bör göra samt respektera om de inte vill. 

Alla våra informanter godkände att vi spelade in. Vi upplevde inte att informanterna var 

besvärade av att vi spelade in men däremot var det flera som uttryckte nervositet över att bli 

intervjuade.  

 

Vi diskuterade om vi skulle göra observationer men vi tycker inte att det hade tillfört något 

mer till forskningen eftersom det bara hade blivit en bekräftelse på det som de sa. Syftet med 

uppsatsen var att ta reda på om pedagogerna utför den utomhuspedagogik man önskar och vi 

hade inte sett vad de vill göra med observationer. Eventuellt hade man kunnat fördjupa arbetet 

om vi hade observerat vad de gör och intervjuat om vad de önskar. Vi anser att det hade varit 

svårt att belysa pedagogernas uppfattningar och tankar om utomhuspedagogik med en 

kvantitativ metod. Med en enkät tror vi att vi hade ändrat pedagogernas uppfattning om 

utomhuspedagogik genom att ge dem färdiga områden att prata om. Vi anser att en 

enkätundersökning inte heller hade gått in på djupet av pedagogernas uppfattningar.  
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Fortsatt forskning 
 

För att få ett bredare perspektiv på det utomhuspedagogiska arbetet hade det varit intressant 

att få barns syn på vilken sorts pedagogik som är den mest givande och utvecklande. Det hade 

kunnat utvecklas mer med hjälp av observationer och mer ingående intervjuer med barnen så 

att man hade fått ett mer djupgående resultat. Det hade varit av intresse att undersöka om 

vuxna och barn har liknande syn på vad som är mest intressant och gynnande. Resultatet av 

denna forskning hade kunnat vara avgörande för det fortsatta utomhuspedagogiska arbetet 

som idag ofta bedrivs inom förskolan. En ökad förståelse för naturen och Hedbergs 

pyramidmodell (2004) hade möjligtvis kunnat inträffa under ett snabbare skeende än det gör i 

dag, både för barn och vuxna.  
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor 
 

 Vad bedriver du för utomhuspedagogiska aktiviteter? 

 Var bedriver du utomhuspedagogik? 

 Bedriver du den utomhuspedagogik du skulle vilja göra? 

 Vilka möjligheter och hinder ser du med att bedriva den utomhuspedagogik du vill? 
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