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Sammanfattning 
 

Utomhuspedagogik är en pedagogisk inriktning som har fått mycket uppmärksamhet. Syftet 

med denna studie ämnar jämföra förskollärares syn på utomhuspedagogik och deras syn på 

barns lärande utomhus, i olika typer av förskolor. Vi använde oss av kvalitativa intervjuer 

som metod och intervjuade sammanlagt tio förskollärare. Fem av dessa förskollärare 

arbetade med traditionell förskolepedagogik och de andra fem förskollärarna arbetade med 

utomhuspedagogik. Intervjuerna har ägt rum i två medelstora städer i Sverige. Resultatet av 

denna studie visade att det fanns många likheter mellan förskollärarna vad gäller deras syn 

på utomhuspedagogik samt vilka möjligheter som förskollärarna ser med utomhuspedagogik 

och barns lärande utomhus. Samtliga förskollärares syn på utomhuspedagogik präglades av 

möjligheter. Möjligheterna som lyftes av samtliga förskollärare var att barnen får mycket 

utrymme och rörelsefrihet i utomhusmiljön. Även att fantasi och kreativitet främjas av 

utomhusmiljön, då barnen leker med naturmaterial som inte representerar något färdigt. 

Förskollärares syn på barns lärande utomhus visade att praktisk kunskap och fysisk aktivitet 

utvecklas ute i naturen. Däremot visade resultatet skillnader vad gäller förskollärarnas 

arbetssätt och syn på hinder med utomhuspedagogik. Vad gäller förskollärarnas arbetssätt 

var likheterna få, medan skillnader i arbetssätt framkom i större utsträckning. Skillnaderna 

som framkom var att vädret påverkade hur lång tid förskollärare som arbetade med 

traditionell förskolepedagogik spenderade utomhus, medan vädret inte hade samma 

påverkan på förskollärare som arbetar med utomhuspedagogik. En slutsats är därför att 

arbetet med utomhuspedagogik påverkas av förskollärares förhållningssätt, men också vilka 

kläder föräldrar förser sina barn med.  
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1.Inledning 
 

I vår studie har vi valt att fördjupa oss i utomhuspedagogik och dess inverkan på barns 

lärande. Vi ämnar undersöka och jämföra förskollärares syn på utomhuspedagogik och deras 

syn på barns lärande utomhus, i olika typer av förskolor.  

Utevistelsen är inte längre en naturlig del i barns liv som den varit för tidigare generationer. 

Orsakerna till detta är att allt fler människor flyttar till städer på grund av förändringar i 

samhället, med andra ord urbaniseringens framfart. Digitaliseringens expansion har även den 

bidragit till att allt fler människor spenderar mer tid inomhus än tidigare. Ericsson lyfter fram 

att i samband med samhällsförändringar och urbanisering har naturens centrala placering 

hamnat i utkanten (2002, s. 3). Vår uppfattning är att förskollärare har ett stort inflytande 

över verksamheten, där barnen tillbringar en stor del av sitt tidiga liv. I Läroplanen står det 

bland annat att barnen ska få möjlighet att delta i olika aktiviteter i olika miljöer, både 

utomhus och inomhus (Lpfö98, rev. 2018, s. 11). Utomhuspedagogik är en inriktning som 

är omdebatterad i dagens samhälle. Vi har hört olika åsikter om utomhuspedagogik, både 

positiva och negativa och fann det därför intressant att undersöka vad förskollärare har för 

syn på utomhuspedagogik och barns lärande utomhus, i olika typer av förskolor.  

Vi har gemensamt utformat syfte, frågeställningar, sökt relevant litteratur och tagit del av 

det insamlade materialet. Vi delade upp vår studie i två delstudier, där vi intervjuade fem 

förskollärare vardera, som arbetar med olika pedagogiska inriktningar. Därefter har vi 

transkriberat intervjuerna och sammanställt resultatet av transkriberingen enskilt. Övrig text 

är skriven tillsammans.  
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2. Bakgrund 

 

Lärandet mellan fyra väggar har en kort tradition i människans utbildningshistoria 

(Szczepanski, 2007, s. 10). Innan folkskolans införande i Sverige år 1842, menar 

Szczepanski att lärande skedde genom praktisk handling som förmedlades från generation 

till generation. Innan den nuvarande traditionella undervisningen etablerades inom 

skolväsendet, såg undervisningen annorlunda ut, då det fanns ett nära och direkt samband 

mellan den teoretiska kunskapen som förmedlades och den praktiska kunskapen som 

användes i vardagen. Det krävdes således både teoretiska kunskaper och praktiska 

handlingar för att ett lärande skulle bli meningsfullt (2007, s. 10–11). Skolans införande 

medförde att den praktiska undervisningen minskade drastiskt och undervisningens fokus 

låg mer på lärarens förmedling av kunskap till barnen. Detta resulterade i att barnen inte fick 

praktisera sina teoretiska kunskaper i verkligheten (Szczepanski, 2007, s. 11).  

Anders Szczepanski lyfter fram att 85% av människans kommunikation inte sker via det 

talade språket utan via kroppsspråk, känsel, smak och lukt. För att dessa sinnen ska bli 

stimulerade, är det viktigt att tillämpa undervisning i kommunikativa miljöer samt se till 

alternativa miljöer, utöver den miljö som det traditionella klassrummet erbjuder (2007, s. 

11). Szczepanski lyfter fram att “för att främja mötet mellan teori och praktik behövs återigen 

kunskap i och om landskap” (2007, s. 13). Vidare framhåller Westerlund hur 

utomhuspedagogik kombinerar upplevelser och erfarenheter vilket leder till ett lärande. Det 

framgår även hur utomhuspedagogiken kan levandegöra och tydliggöra ämnen som annars 

kan vara abstrakta och svåra att förstå (2009, s. 8).  

I början av 1990-talet, innan nuvarande läroplan infördes, var inte utomhusvistelsen på 

förskolorna lika framträdande som den är idag. Utevistelsen hade inget pedagogiskt syfte, 

utan den fria leken var markant framträdande vilket gav pedagogerna en mer 

tillbakadragande roll (Ohlsson, 2015, s. 5). I Sverige, under de senaste åren, går det att se ett 

ökat intresse för utomhuspedagogik, men statistik visar att dagens barn spenderar allt mer 

tid inomhus, i jämförelse med tidigare generationer. Minskandet av utomhusvistelsen har att 

göra med utveckling av dator och tv som tar upp mer av barnens vakna tid. Även att 

samhällets uppbyggnad, struktur och urbanisering är en bidragande faktor till att barn 

spenderar allt mindre tid utomhus. Barn som växer upp i dagens samhälle har inte samma 

frihet utomhus som tidigare generationer hade. Detta beror bland annat på föreställda och 

faktiska faror som ökad trafik nära hemmet, som i sin tur har lett till att barn inte längre kan 

utforska sin närmiljö utan vuxet sällskap (Änggård, 2014, s. 19–20). Även Ericsson lyfter 

fram hur naturen tidigare har varit en självklar del i människors liv, men med urbaniseringens 

framfart har naturen hamnat långt ifrån människans vardag och vi måste aktivt söka oss till 

naturen (2002, s. 3). 

Utomhuspedagogiken gör det möjligt för barnen att få vistas i och uppleva utomhusmiljön. 

Westerlund menar att en förutfattad mening är att utomhuspedagogik bara associeras med 

natur och friluftsliv, när utomhuspedagogik i själva verket kan behandla flera ämnen, 

exempelvis historia, språk och kultur (2009, s. 8). Ericsson menar att det inte finns någon 
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begränsning i vad som är möjligt att lära och undervisa i utomhusmiljön, istället kan 

utomhusmiljön vara ett hjälpmedel för att konkret påvisa hur saker och ting fungerar (2002, 

s. 22). Författarna Westerlund och Andersson lyfter fram att både natur och utomhusmiljöer 

har en central roll i barns lärande och utveckling (2008, s. 7). Dahlgren och Szczepanski 

beskriver att utomhuspedagogiken kan gynna lärandet om det finns en pedagogisk 

medvetenhet för hur utomhuspedagogiken ska tillämpas (1997, s. 40). Ett begrepp som 

vanligt förekommer i diskussioner om naturen är “affordance”, som på svenska kan 

översättas till meningserbjudande (Mårtensson, 2009, s. 168). Affordance är karaktäristiskt 

för den del av miljön som inbjuder till en mening, eller handling och som uppmuntrar till 

meningsskapande (Qvarsell, 2009, s. 232). Harvard och Jensen beskriver affordance som 

något som påverkas av hur en människa uppfattar en situation och vilka val som människan 

sedan väljer att handla efter (2009, s. 26).  

Forskning visar att utomhusvistelse är kopplat till goda hälsovinster, ökad kreativitet samt 

koncentrationsförmåga (Djurberg, 2018-03-26). Hansen menar att fysisk aktiva barn inte 

reagerar lika starkt på stress som stillasittande barn (2016, s. 186). Hansen lyfter även fram 

forskning som visar starka bevis på att rörelse gynnar barns inlärningsförmåga (2016, s. 

182). Vidare framkommer det att minnet stärks av fysisk aktivitet, det beskrivs hur fysisk 

aktivitet är det viktigaste för minnet (Hansen, 2016, s. 134). Vidare menar Djurberg att barn 

som får spendera mycket tid utomhus har lättare att lära sig. Barn som spenderat fler än sju 

timmar utomhus per dag visade tendenser till mindre hyperaktivitet, än de barn som endast 

spenderat ca tre timmar utomhus per dag. De barn som spenderade mer än sju timmar 

utomhus per dag fick även positiva resultat i kognitiva tester och visade en hög 

koncentrationsförmåga (Förskolan.se, 2018-03-26). Djurberg lyfter även fram att oavsett 

timmar är det viktigt att vara utomhus och att detta ger positiva effekter på 

koncentrationsförmågan (Förskolan.se, 2018-03-26).  I Läroplanen för förskolan framgår det 

bland annat att barnen, varje dag, ska få möjlighet till aktiviteter både inomhus och utomhus. 

Det framgår även att utbildningen som sker i förskolan ska ge barnen möjlighet till egna 

initiativ, fantasi samt kreativitet (Lpfö98, reviderad 2018, s. 11). Sjöstrand Öhrfelt lyfter 

fram naturen som en värderingsfri miljö som är tillgänglig för alla att vistas i, utan några 

invanda mönster som inskränker. I denna värderingsfria miljö kan barnen uppleva naturliga 

lekmöjligheter och aktiviteter, utan stereotypa värderingar som kan styra barnens lek (2015, 

s. 96). 

Utomhuspedagogik handlar om att ute i naturen lära sig om naturen, men likaså handlar 

utomhuspedagogik om att barn ska få lära sig flera skolämnen som språk och matematik på 

olika platser. Forskning visar att det finns stora fördelar med utomhuspedagogik. Genom att 

barnen får undervisning ute, förbättras deras inlärning men även resultatet av deras lärande. 

Detta sker när de teoretiska och praktiska kunskaperna möts och samspelar med varandra 

(Björklund, 2016, s. 32). Det går att arbeta med de tematiska ämnena mer konkret och 

levandegöra dessa i utomhusmiljön, något som annars kan vara för abstrakt om ämnena 

enbart presenteras som begrepp (Westerlund, 2009, s. 8). Ohlsson lyfter fram 

utomhuspedagogik som ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde, det vill 

säga, att lärandet inte begränsas inom fyra väggar utan bör även ske ute i samhället och 
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naturen. Vidare beskriver Ohlsson utomhuspedagogiken som en ömsesidig påverkan mellan 

fysisk upplevelse och boklig bildning samt vikten av platsens betydelse för lärandet. 

Närmiljön ska fungera som en grund för inlärning och att utomhuspedagogik och den 

traditionella pedagogiken ska komplettera varandra (2015, s. 11).  

Det är de vuxna som ska ansvara för att ge barnen en positiv utevistelse, då detta ger 

förutsättningarna för att barn ska fortsätta vilja vara ute (Ohlsson, 2015, s. 25). Enligt 

Änggård är det även de vuxnas ansvar att avgöra vilka aktiviteter som bäst lämpar sig 

utomhus eller inomhus, men målet är att möjliggöra lek, äventyr och erfarenheter i 

utomhusmiljön (2014, s. 49). Vidare menar Ohlsson att de vuxna behöver vara tillgängliga 

för barnen och delaktiga i deras utforskande. Det är inte tillräckligt att låta barnen vara och 

leka själva, utan de vuxna behöver vara medupptäckande, medundersökande och 

medupplevande, vilket innebär att de vuxna behöver vara med när barnen upptäcker naturen. 

Viktigt är även att de vuxna är aktivt deltagande i sökandet efter kunskaper med barnen. Om 

de vuxna sammanväver barnens upplevelser med boklig fakta bidrar det till barnens 

livslånga lärande (2015, s. 23).   

Det viktiga är inte att ha kunskaper om allting, utan att istället vara engagerad och nyfiken 

tillsammans med barnen i utforskandet (Brügge & Szczepanski, 2007, s. 44). Även Änggård 

menar att förskollärare inte behöver ha alla svar, det räcker att förskollärare är 

medupptäckare och visar intresse för naturen och upplevelserna där, då nyfikenheten smittar 

av sig på barnen. Förskollärare behöver förmedla en positiv och trygg attityd för naturen, då 

detta är av stor vikt eftersom förskollärare är förebilder för barnen (2014, s. 55). Hwang och 

Nilsson lyfter fram att barn ofta försöker efterlikna beteenden hos de individer de ser upp till 

(2011, s. 44–45). För förskollärare som bedriver sin verksamhet utomhus är det extra viktigt 

att de är lyhörda, ser till barnens behov och är flexibla, de behöver även möta barnen på 

deras nivå där de befinner sig i stunden (Änggård, 2014, s. 55).  

Utifrån detta som bakgrund finner vi det relevant att studera vad förskollärare har för syn på 

utomhuspedagogik och hur deras syn på barns lärande utomhus ser ut. Detta för att ta reda 

på om det finns skillnader i synsätt gällande utomhuspedagogik mellan förskollärare som 

arbetar i olika typer av förskolor. 

3. Syfte och frågeställning 
 

Syftet med studien är att jämföra förskollärares syn på utomhuspedagogik och deras syn på 

barns lärande utomhus, i olika typer av förskolor. Vi vill ta reda på om förskollärare har olika 

eller lika uppfattningar om utomhuspedagogik och hur de uppfattar att barns lärande kan 

gynnas av utomhuspedagogik, samt hur denna syn återspeglas i arbetet. Detta ska undersökas 

med hjälp av dessa frågeställningar: 

• Vilka uppfattningar har förskollärare om utomhuspedagogik? 

• Hur arbetar förskollärare med utomhuspedagogik? 
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• Vilka hinder och möjligheter med utomhuspedagogik ser förskollärare? 

• Hur uppfattar förskollärare att utomhuspedagogik påverkar barns lärande? 

4. Forskningsöversikt 
 

Nedan presenteras tidigare forskning. Varje artikel lyfter fram något som vi bedömt vara 

relevant för vår uppsats. Tillsammans har vi skapat en översikt med flera artiklar som belyser 

olika ämnen, vilka i sin tur knyter an till vårt syfte och frågeställningar.  

 

4.1 Utomhuspedagogik och barns lärande 
I en studie skriven av Jane Brodin har bland annat litteraturstudier använts som metod för 

att ta reda på barns upplevelser utomhus. Detta skedde under ett 3-årigt projekt, på individ- 

och samhällsnivå (2011, s. 450–451). 

Brodin lyfter fram Friedrich Wilhelm Fröbel (1782–1852), som har varit en inflytelserik 

grundgestalt som har påverkat förskolan till att ha utvecklats till vad den är idag. Fröbel 

inspirerades av filosofen Jean Jacques Rousseau (1712–1778), som menade att för att nå 

barns lärande på ett effektivt och optimalt sätt krävs att barnen får utforska sin närmiljö samt 

att vuxna är med när barnet utforskar naturen. Detta sätt att lära sig på, genom 

sinnesupplevelser och erfarenheter, benämns i dagens samhälle som informellt lärande. 

Motsatsen till det informella lärandet är det formella lärandet, vilket beskrivs som lärande 

som har ett förutbestämt mål, exempelvis undervisning och utbildning med kursmål (2011, 

s. 446). Även Dewey menade att barns lärande gynnas av sinnesupplevelser och erfarenheter 

i naturen. Begreppet learning by doing (lära genom att göra/erfara), som Dewey myntade, 

beskrivs i artikeln som att lära genom en aktiv handling. Learning by doing är central för 

utomhuspedagogik (Brodin, 2011, s. 446 och 448). 

Utomhuspedagogik associeras ofta med natur- och skogsupplevelser (Brodin, 2011, s. 565). 

Fysisk aktivitet lyfts fram som en betydelsefull del i barns liv framförallt när det gäller barns 

sociala samspel. En fördel med utomhuspedagogik är att det handlar mer om att lära genom 

att erfara kunskap, snarare än att tävla och prestera. En fördel med utomhuspedagogik är 

också att det inte finns några begränsningar när informell undervisningen sker. 

Utomhuspedagogik gör det möjligt att individanpassa undervisningen efter barnens 

intressen, eftersom det inte finns några begränsade ytor att förhålla sig till (a.a. s. 457). 

Brodin ställer sig tveksam till klassrummets begränsningar och menar att ett klassrum eller 

lärandemiljö kan med fördel vara placerad i en utomhusmiljö som exempelvis skogen. När 

barn är ute i naturen får de möjlighet att lära via sina sinnen och genom att utforska naturen, 

vilket utmanar barnens kunskaper och de kan pröva sina hypoteser och nya idéer (2011, s. 

447).  

I artikeln framgår det att ju mer tid barnen tillbringar utomhus desto mer ökar deras 

nyfikenhet, lust att utforska och lära sig om naturen och detta i sin tur leder till att barnen 
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känner sig bekväma och avkopplande i utomhusmiljön. Utomhusmiljön bidrar till att barn 

kan vara livliga och behöver inte förhålla sig till samma förhållningsramar som kan finnas i 

inomhusmiljön. Naturen är även en ständig kunskapskälla där materialet är oändligt (Brodin, 

2011, s. 447–448). Närmiljön och rörelsefrihet är betydelsefull för yngre barn, det vill säga 

när barnen får utforska naturen, resulterar det i att naturen fungerar som ett verktyg för 

lärande (a.a. s. 551).  

Resultatet i litteraturstudien visade att de flesta barn i Skandinavien går i förskola och 

spenderar en stor del av dagen utomhus. Resultatet visade även att när barn vistas i 

utomhusmiljön tillämpar de lek och social interaktion med jämnåriga. De flesta barn 

uttrycker en positiv inställning till att leka utomhus på förskolegården och utomhusmiljön 

möjliggör grovmotorisk utveckling. Det framkommer även att det är viktigt att barn får röra 

sig fritt i naturen. Naturen fungerar som ett verktyg för lärande och barnen lär sig samtidigt 

som de leker, eftersom lek och lärande är starkt sammankopplade till varandra (Brodin, 

2011, s. 451). 

 

4.2 Miljöns betydelse för lek och lärande 
I artikeln skriven av Kellie Dowdell, Tonia Grey och Karen Malone framgår det hur barn 

påverkas av naturen och utomhuslek. I studien jämfördes två typer av förskolor, ena 

förskolan belägen i centrum med traditionell förskolepedagogik med en liten artificiell gård 

inomhus. Den andra förskolan var också placerad centralt och valdes på grund av dess 

utomhuspedagogiska inriktning med en stor gård utomhus. Empirin samlades in genom ett 

beteendekartläggningsschema där barnens lek på gården observerades (2011, s. 26–28). 

Dowdell m.fl. lyfter fram att trots att nuvarande forskning betonar vikten av barns natur- och 

utomhusvistelse samt hur detta påverkar barns välbefinnande på ett positivt sätt, vittnar 

många förskolor om problematiken att ta sig till och vistas i naturen. Varje ny generation 

kommer längre och längre ifrån naturen. När detta sker kan det påverka människans 

utveckling, då naturen främjar människors medvetenhet, kompetens, kreativitet, 

koncentration och fantasi. Forskning visar även att många hälsofördelar, som färre 

sjukdomar, snabbare återhämtning och motoriska färdigheter, är starkt kopplat till natur- och 

utomhusvistelse. Barn i dagens samhälle är inte lika engagerade i utomhuslek. Detta kan 

bero på att “barnens platser” i samhället, såsom lekparker inte är lika tillgängliga, men även 

att samhällsstrukturens uppbyggnad skapar färre lekplatser längre bort från bostadsområden. 

Ytterligare en faktor till barns minskade utomhusvistelse kan vara att föräldrar arbetar längre 

timmar om dagen och kan således inte följa med barnen ut i naturen och leka och en rädsla 

baserad på tung trafik och sociala faror finns för att låta barnen leka själva. Även den ökade 

digitaliseringen i samhället har påverkat barns lek då de väljer att vara inomhus med tekniska 

apparater, istället för att vara utomhus (2011, s. 24–25).  

Leken är något som Dowdell m.fl. lyfter fram som något som har förändrats mycket genom 

historien. Än idag är det ofta ett debatterat ämne huruvida barns lek är en del i barns lärande 

eller om det är slöseri med tid, då tiden skulle kunna användas till mer formellt lärande. 

Denna inställning har filtrerats bort och forskning har visat att förskolan är betydelsefull och 
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lägger grunden för framtidens lärande och utveckling. Vidare framkommer det att 

utomhusmiljöer och friluftsliv ger barn positiva fördelar i deras lek då utomhusmiljön 

erbjuder barnen en miljö som är formbar och tolkningsbar samt tillåter barnen att använda 

sin fantasi. Utomhusmiljön erbjuder även barnen obegränsade möjligheter för lek, lärande 

samt möjliggör problemlösning och social kompetens i leken. Raster i skolan dras in, trots 

att forskning visar vikten av barns utomhusvistelse i skolan då utomhusmiljön i sig är en 

bidragande faktor till barns lärande. De naturliga utomhusmiljöerna med skog, buskar och 

klättermöjligheter blir förbisedda för att ge plats åt stora ytor som är lättskötta. Som tidigare 

nämnts i artikeln, är det känt att barns utomhusvistelse har minskat och därför är det än 

viktigare att barnen får möjlighet att vistas i naturen när barnen är i förskolan, då de 

spenderar större delen av sin dag där (2011, s. 25–26).  

Resultatet som presenteras i artikeln visar att det finns flera olika faktorer i miljön som 

påverkar barns lek. Resultatet visade att barn lekte både på inomhusgården och 

utomhusgården, dock var det olika kvalitet på barnens lek i de olika miljöerna. Resultatet 

visade även att barnen på förskolan som hade en inomhusgård interagerade och samtalade 

mer med varandra jämfört med den andra förskolan. Däremot visade resultatet att 

fantasileken var mer förekommande på förskolan med en stor utomhusgård, eftersom 

naturen är en inspirerande miljö för barnens fantasi. Det visade sig även att barnen utforskade 

naturen som en naturlig del och de avbröt leken så fort något barn hade upptäckt något. I ett 

annat resultat framgick det att även om förskollärare gjorde försök att återskapa miljön 

inomhus till att efterlikna naturliga miljöer, visade det sig att barnen ändå uppvisade 

koncentrationssvårigheter. I utomhusgården visade det sig att miljön var mer stimulerande 

för barnens lek och det främjade även lärandet samt väckte barnens nyfikenhet. Det framgick 

även att barnen på denna gård spenderade mer tid i varje lekaktivitet, vilket bidrog till en 

fördjupad och mer utvecklad lekupplevelse. Liknande resultat uppvisades inte på 

inomhusgården, där lekaktiviteter byttes ut mer intensivt (Dowdell, m.fl., 2011, s. 32–33). 

Något som även var anmärkningsvärt var att förskollärarna på utomhusgården visade ett 

intresse och stort engagemang i barnens upptäckter på gården. Att förskollärare uppmuntrar 

och stödjer barnen i deras upptäckter är av största vikt, då positiva erfarenheter med 

naturupplevelser i barnens tidiga ålder kan bidra till ett intresse för naturen även i vuxen 

ålder. I resultatet framgår även att lärares engagemang för barns utforskande av miljön är 

relevant för barns lärande. Barn lär sig av att de aktivt får tillämpa något och pröva sig fram, 

snarare än att få en kunskap berättat för dem. Barn gör inte som de vuxna säger, utan barnen 

lär sig genom att observera förskollärarnas beteenden. Vidare framgår det i resultatet att det 

viktiga för en förskollärare inte är att ha kunskaper om allting, utan att visa engagemang och 

intresse vid upptäckter tillsammans med barnen i naturen, då detta engagemang och intresse 

smittar av sig på barnen. Slutligen framkommer det att det är viktigt att utomhusvistelsen 

inte ses som en rast från undervisningen, utan att förskollärarna behöver se potential i vad 

utomhusmiljön har för lärandemöjligheter (Dowdell m.fl., 2011, s. 33). 
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4.3 Pedagogers syn på utomhuspedagogik 
Syftet med artikeln skriven av Julie Ernst var att studera pedagogers syn på och användning 

av utomhusmiljöer samt undersöka pedagogernas syn på möjligheter och hinder för 

användandet av utomhusmiljöer. Deltagarna i studien bestod av 46 pedagoger från olika 

förskolor i en stad i Minnesota, USA. Metoden som användes var enkäter (2014, s. 740–

741).  

 

Varierande lärandemiljöer är viktiga i alla pedagogiska inriktningar och det har visat sig att 

många förskolor har strävat efter att tillgodose att barnen har olika lärmiljöer. Lärande i olika 

utomhusmiljöer är inte ett nytt fenomen, teoretiker som bland andra Dewey, Rousseau och 

Fröbel förespråkade att det är viktigt att barn får möjlighet att vistas i naturen då det gynnar 

deras utveckling och välbefinnande. Trots detta, har det visat sig att utomhusmiljöer som 

lärandesituation inte har använts tillräckligt. Pedagoger ser inte utomhusmiljöernas 

möjligheter, fast de visar obegränsade möjligheter för barns lärande. Pedagoger som hade 

begränsade möjligheter i sitt eget barndomsutforskande av naturen, kan uppvisa en avsaknad 

av de grundläggande erfarenheterna som krävs för att se de fördelar som finns för lärande i 

utomhusmiljön. Pedagoger som däremot har erfarenheter av naturupplevelser sedan tidigare, 

kan uppleva hinder i praktiken med utomhuspedagogik (Ernst, 2014, s. 735–736).  

 

Krav från myndigheter och staten kan vara en bidragande faktor till att förskolor försöker 

förbättra kvaliteten på utbildningen i förskolan. Myndigheterna uppmuntrar staterna att ta 

fram bedömningssystem som mäter barns förmågor, vilket tydliggör vad barn i en viss ålder 

ska förväntas kunna. Således är det inte förvånande att pedagoger använder ett 

grundläggande tillvägagångssätt som fokuserar på att lära barnen det akademiska, som att 

läsa, skriva och räkna, det vill säga att förbereda dem inför skolan. Det finns även studier 

som visar att yngre barn bör ägna sig åt fantasifullt, multisensoriskt och lekfullt lärande, 

samtidigt som de akademiska kraven för barns lärande ökar. Detta fokus på akademisk 

förberedelse för de yngre barnen har lett till att pedagoger har svårt att i praktiken arbeta 

med lärande i utomhusmiljöer, trots den uppmärksamhet lärandet i naturen har fått (Ernst, 

2014, s. 736–737).  

 

Många pedagoger kan inte associera utomhusmiljön med lärande och de kan inte tillämpa 

den traditionella undervisningen utomhus. De finner det även svårt att se en koppling mellan 

lärande och ostrukturerade lekupplevelser i utomhusmiljön. Pedagoger har en tendens att 

associera utomhusmiljön med fysisk och social utveckling, istället för att ha en bredare syn 

på flera utvecklingsmöjligheter i utomhusmiljön. Detta kan leda till att pedagoger missar de 

fördelar för barns lärande som finns i utomhusmiljön och det kan även begränsa de 

lärandemöjligheter pedagoger erbjuder barn utomhus. Förskolornas utomhusmiljö är 

uppbyggd för att utveckla barnens motoriska färdigheter, till skillnad från inomhusmiljön 

där miljön är uppbyggd för att skapa ett annat slags lärande. Attityder och värderingar 

rörande naturen läggs till grund i tidig ålder och därför behöver barnen tidigt introduceras 

till naturen och få positiva erfarenheter, då detta är en bidragande faktor till barns respekt för 

naturen (Ernst, 2014, s. 738).  
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Resultatet visade att många som deltog i studien instämde att utomhusmiljön är viktig för 

barn att vistas i och för att utveckla en positiv inställning till utomhusmiljön. Samtliga 

deltagare ansåg att naturliga utomhusmiljön kan kopplas till barns kognitiva, sociala och 

fysiska utveckling. Det genomsnittliga svaret visade att de naturliga utomhusmiljöerna 

användes ungefär en gång i månaden, medan fasta utomhusmiljöer i form av lekplatser 

besöktes ungefär en gång i veckan. Deltagarna i studien menade att det fanns hinder med att 

ta sig till naturliga utomhusmiljöer. Även andra hinder var tidsbrist, väder, säkerhet och brist 

på personal för extra uppsikt av barnen (Ernst, 2014, s. 742–744).  

 

Resultatet visade även att pedagoger hade en positiv syn på utomhusmiljön som lärandemiljö 

och de ser lärandemöjligheter med utomhusmiljön. Däremot visade det sig att trots 

pedagogernas positiva syn, utnyttjades inte utomhusmiljöerna i lika stor utsträckning som 

den borde. I resultatet framgår det att pedagogerna ser värdet av vad utomhusmiljön kan 

erbjuda barnens utveckling och lärande, men utifrån deras egna erfarenheter finner de 

svårigheter med att bege sig ut i naturen. Dessa svårigheter väger starkare än deras 

inställning till utomhusmiljön, och därför tillbringar de tiden i utomhusmiljön mer sällan 

(Ernst, 2014, s. 744–745). Artikelns slutsats är att fokus bör vara på att utveckla naturliga 

utomhusmiljöer, men lika viktigt är att uppmuntra pedagoger att faktiskt använda sig av 

dessa naturliga utomhusmiljöer i sin verksamhet (a.a. s. 748–749). 

 

4.4 Utomhusmiljöns betydelse för barns kreativa tänkande 
Syftet i artikeln skriven av Mandi Wojciehowski och Julie Ernst är att undersöka hur en 

naturförskola kan påverka och utveckla yngre barns kreativa tänkande (2018, s. 4). 

Deltagarna i studien bestod av 86 yngre barn i åldrarna tre till sex år, från fyra naturförskolor 

och en icke-naturförskola. Förskolan som inte hade natur som inriktning användes som en 

kontrollgrupp i studien. Studien utfördes under ett år och ett förtest utfördes i början av året 

för att mäta barnens kreativa tänkande. Sedan jämfördes detta med ett eftertest i slutet av 

året då barnens kreativa tänkande åter mättes och jämfördes. Instrumenten som användes i 

metoden registrerade både verbala och kinestetiska svar och mätte flyt, originalitet och 

fantasi i barnens lek. Flyt innebär idéer som utformas hos barnen, originalitet är skapandet 

av unika idéer och fantasi är förmågan att sätta sig in i en ny roll (a.a. s. 7–8).  

 

Wojciehowski och Ernst beskriver kreativt tänkande som ett nytänkande som skapar 

värdefulla tankar. Det kreativa tänkandet är en avgörande färdighet i dagens samhälle. 

Kreativt tänkande är en färdighet som hjälper individen att komma på lösningar på problem, 

ta beslut samt se mönster och finna nya idéer. Att ha ett utvecklat kreativt tänkande är av 

stor betydelse för yngre barn, eftersom det är grunden för barns inlärning. Trots kunskapen 

om hur viktigt det är med kreativt tänkande finns det en ökande oro för att yngre barn i 

samhället inte får tillfälle att utveckla sitt kreativa tänkande. Forskning visar att pedagoger 

fokuserar mer på akademiska kunskaper än utvecklandet av kreativa färdigheter, för att möta 

de krav som finns för barns lärande (2018, s. 3–4).  
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Forskning visar även att barns inlärningsmiljöer begränsar barnens kreativa tänkande genom 

att barn förväntas hitta ett rätt svar och de uppmuntras inte till att hitta flera olika 

svarsalternativ. Det framkommer även att den fria leken begränsas för att ge plats åt en mer 

traditionell lärandesituation där den vuxne har svaren. Studier visar att kreativt tänkande hos 

barn i alla åldrar har minskat drastiskt sedan 1990-talet. Orsaken till den drastiska 

minskningen kan bero på det ökade akademiska fokuset tillsammans med de strukturerade 

aktiviteter som idag genomsyrar verksamheterna, som sker på bekostnad av den 

ostrukturerade och fria leken (Wojciehowski och Ernst, 2018, s. 4).  

 

Wojciehowski och Ernst framhåller att naturen är en optimal inlärningsmiljö, oavsett 

inlärningsämne och lek i naturen ger barn möjlighet att lösa problem, utforska och leka 

kreativt. Lek i naturen är något som barnen själva initierar och de kan själva påverka leken. 

Denna lek ger barnen möjlighet till varierad lek i naturen och bidrar till att skapa oändliga 

lekupplevelser som bidrar till ett utvecklande av kreativt tänkande. Lek i naturen bidrar även 

till att barn utvecklar positiva erfarenheter om natur och miljö, vilket leder till goda 

naturvärderingar och etiska förhållningssätt. Fantasi är en del i det kreativa tänkandet, vilket 

syftar till förmågan att skapa inre representationer av bilder, tankar och saker som inte finns 

fysiskt närvarande. Fantasin möjliggör även för en person att skapa en annan livsvärld samt 

föreställa sig saker, känslor eller hur det är att vara ett djur eller en annan människa. Detta 

utvecklar och främjar empati hos barnen (2018, s. 4–5).  

 

Kreativt tänkande kan främjas genom att pedagoger skapar en neutral plats för yngre barn 

där de får skapa sina egna uppfattningar och idéer. Forskning visar även att pedagoger kan 

främja kreativt tänkande genom att ha en tillåtande miljö där misstag får ske och där fantasi 

uppmuntras, samt att pedagogerna ställer öppna frågor och accepterar alternativa svar. För 

barn är naturmiljön en lämplig plats att leka och lära sig, då naturen tillhandahåller många 

kvaliteter som ständigt är i förändring, vilket stimulerar flera sinnen hos barnen. Naturen 

erbjuder många möjligheter till barns lärande. I naturen har barn möjligheter till 

ostrukturerad fri lek och en uppsjö av lösa naturmaterial som möjliggör barnens utveckling 

av fantasi, kreativitet, problemlösning och flexibilitet (Wojciehowski och Ernst, 2018, s. 6–

7).  

 

I resultatet framgick det att under årets gång visade de barn som gick i en naturförskola en 

utmärkande ökning i leken vad gäller flyt, originalitet och fantasi. Resultatet från icke-

naturförskolan visade ingen större skillnad på barnens lek vad gäller flyt, originalitet och 

fantasi. Resultatet visade att på alla fyra naturförskolor hade barnens lek fått en ökning i 

någon av de studerade områdena. Barnens lek i den ena naturförskolan ökade betydligt i flyt 

och originalitet. Barnens lek i den andra naturförskolan visade en utmärkande ökning i flyt 

och fantasi. I den tredje naturförskolan ökade barnens lek i fantasi och i den fjärde 

naturförskolan ökade barnens lek signifikant i alla tre områden, flyt, originalitet och fantasi. 

Dessa resultat visar att förskollärarna i de olika naturförskolorna har haft ett varierande 

genomförande och inställning när det gäller att främja barns kreativa tänkande, därav de 
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olika resultaten, trots förskolornas gemensamma inriktning inom natur (Wojciehowski och 

Ernst, 2018, s. 10–12).   

 

4.5 Pedagogers syn på utomhusmiljöns betydelse för barns 
motoriska och sensoriska utveckling 
I artikeln skriven av Anca Nel, Ina Joubert och Cycil Hartell var syftet med studien att 

undersöka lärares perspektiv om lärande i utomhusmiljön, eftersom förskolläraren spenderar 

stor del av sin vardag i dessa miljöer och det är där de undervisar (2017, s. 1). Metoden 

baserades på tre intervjuer med förskollärare från tre olika förskolor samt observation av 

förskolegården som inkluderade anteckningar och platsinventering (a.a. s. 3). 

 

Nel m.fl. lyfter fram att det finns begränsningar vad gäller barns utomhusvistelse. Dessa 

beror på föräldrars oro för barnens säkerhet men även att familjer flyttar till bostadsområden 

där lekplatser ofta saknas. Därför är det av största vikt att barnen i förskolan får möjlighet 

att använda den utomhusmiljö som finns för att få möjlighet att röra på sig, som 

kompensation för den minimala utevistelsen på sin fritid (2017, s. 2). Det finns forskning 

som belyser fördelarna med utomhusmiljöer och utomhuslekar då dessa påverkar den 

kognitiva och fysiska utvecklingen. Det är viktigt att barnen får ingå i aktiviteter som 

utmanar deras sinnen. Denna sensoriska stimulering påverkar människans rörelseförmåga 

positivt, samtidigt som den sensoriska stimulansen påverkas av rörelse. Därav är även rörelse 

en viktig del i barns lärande, då de får möjlighet att med kroppen uppleva och erfara praktisk 

kunskap. Den fysiska aktiviteten tillsammans med akademisk inlärning gynnas genom 

rörelse, då barn kan lära sig om hastighet och riktning när de exempelvis spelar fotboll. 

Genom att barn får en möjlighet att leka olika lekar, lär de sig bland annat matematiska 

begrepp. Det är av stor vikt att lärare uppmärksammar barns motoriska utveckling, då 

otillräcklig motorisk utveckling kan få negativa konsekvenser för deras lärande (a.a. s. 2). 

 

Resultatet av studien visar att alla medverkande förskollärare ansåg att sensorisk utveckling 

är en viktig del i barns liv och något som de måste få möjlighet att utveckla. Vidare menar 

förskollärarna i studien att så länge barnen får möjligheter att utforska och erfara sin omvärld 

genom sina sinnen, kommer de utveckla sina sensoriska färdigheter (Nel m.fl., 2017, s. 5). 

Barnen upplevde sensorisk och motorisk stimulering på större delen av skolgården, i alla tre 

förskolor. Detta berodde på miljöns uppbyggnad och vad miljön kunde erbjuda barnen, samt 

vad barnen såg för affordance i de olika miljöerna. Förskollärarna var eniga om att motorisk 

utveckling är minst lika viktig för barn som sensorisk utveckling. Alla tre intervjuade 

förskollärare delade åsikten om att sensorisk och motorisk utveckling kan äga rum för 

barnen, både under strukturerade och ostrukturerade aktiviteter. Vidare menar förskollärarna 

att de ostrukturerade aktiviteterna äger rum under den fria leken, där barn kan lösa problem 

med sina vänner eller självständigt. De strukturerade aktiviteterna sker inom fastare ramar 

där det finns ett speciellt mål med aktiviteten. Vidare i resultatet framgick det att 

förskollärarna upplevde att barnen lärde sig av att vara utomhus i naturen och att naturen bör 

integreras som en lärandemiljö. De öppna ytorna på skolgården engagerade barnen till 

löpning och grovmotoriska vilda lekar (Nel m.fl., 2017, s. 5–7).  
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Resultatet visade även att förskollärarna upplevde att deras förskolegård fungerade som en 

lärandemiljö. En förskollärare i studien menade dock att en utomhusmiljö blir en 

lärandemiljö när en förskollärare har planerat en strukturerad aktivitet. En annan 

förskollärare i studien använde utomhusmiljön för att barnen skulle springa av sig och vara 

fokuserade inför en strukturerad aktivitet inomhus. Det visade sig även att samtliga 

förskollärare ansåg det vara viktigt att barnen fick utöva riskfyllda motoriska lekar. Det 

framkom dock i observationerna att ingen av förskollärarna uppmuntrade barnen till att leka 

riskfyllda lekar. Samtliga förskollärare använde utomhusmiljön som ett komplement till 

lärandet som ägde rum inomhus. Några av förskollärarna upplevde hinder med lärande 

utomhus, detta var väder, svårt att fånga barnens fokus samt brist på tid. Dock menade 

förskollärarna att samtliga hinder kan undvikas genom noggrann planering samt flexibilitet. 

Alla förskollärare i studien menade att fysisk aktivitet är viktigt för att barnen ska kunna 

koncentrera sig längre och fokusera på lärandet som sker. Slutligen visade resultatet att 

förskollärarna menade att en blandning av lärande i utomhusmiljö och traditionell inlärning 

är det bästa för sensorisk och motorisk utveckling (Nel, m.fl., 2017, s. 7–8). 

 

4.6 Sammanfattning av forskningsöversikt 

Utifrån ovanstående forskning har det visat sig att utomhusmiljön är en plats där barns lek 

och social interaktion sker. I utomhusmiljön utvecklas barns grovmotorik, något som nämns 

som viktigt för barn i förskoleåldern. Naturen fungerar som ett redskap för lärande, då barnen 

lär samtidigt som de leker. Lek och lärande är därmed starkt anknutna till varandra och i 

utomhusmiljön leker barn mer fantasilekar och utforskar naturen. Utomhusmiljön stimulerar 

barns lek, främjar lärandet och väcker barnens nyfikenhet. Tidigare forskning visar även att 

det viktigaste inte är att förskollärare kan allt utan det räcker att de visar intresse och 

engagemang, då detta smittar av sig på barnen, vilka i sin tur finner det meningsfullt att 

utforska för att nå kunskap. För att barn ska utveckla en positiv inställning till 

utomhusmiljön, krävs det även att barn får vistas i den. Forskning visar att lekplatser besöks 

oftare än naturliga miljöer som skogen. Detta beror på att förskollärare upplever hinder med 

att ta sig till en naturlig utomhusmiljö, på grund av tidsbrist, väder, säkerhet och brist på 

personal. Trots förskollärares positiva syn på möjligheter med utomhuspedagogik 

utnyttjades inte dessa utomhusmiljöer, då svårigheterna vägde starkare än möjligheterna. 

Detta medför att de tillbringar mindre tid i naturliga utomhusmiljöer. Dock framgår det i 

tidigare forskning att hindren kan undvikas genom noggrann planering samt en positiv 

inställning från förskollärarna. Tidigare forskning framhäver även att motorisk utveckling är 

lika viktig för barn som sensorisk utveckling. Den sensoriska och motoriska utvecklingen 

kan enligt förskollärarna utvecklas i både strukturerad (målmedvetna aktiviteter) och 

ostrukturerade aktiviteter (under den fria leken). Förskollärare betonade vikten av att barnen 

fick utöva riskfyllda motoriska lekar, i observationer däremot visade det sig att ingen av 

förskollärarna uppmuntrade till riskfylld aktivitet. Det framkom även att vistelse i naturen 

samt fysisk aktivitet är väsentligt för att barn ska kunna koncentrera sig längre samt behålla 

sitt fokus på det lärande som äger rum. Barn i naturförskolor visade en utvecklad lek vad 

gäller flyt, originalitet och fantasi i olika grad under en ettårsperiod. Det som påverkade att 
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barn utvecklades i olika grad trots samma naturinriktning var att förskollärarna på de olika 

förskolorna arbetade på olika sätt och hade olika inställningar vad gäller främjandet av barns 

kreativa tänkande. 

 

5. Teoretiska perspektiv 

 

Nedan beskrivs de teoretiska perspektiv och begrepp som ligger till grund för vår studie. 

Inledningsvis presenteras den teoretiska utgångspunkten och därefter introduceras begrepp 

som är relevanta för denna studie. 

 

5.1 Pragmatism 
Pragmatismen är en filosofisk tradition och de mest kända filosoferna inom denna tradit ion 

är Charles Sanders Peirce (1839–1914), William James (1842–1910) och John Dewey 

(1859–1952) (Säljö, 2014, s. 287). Pragmatismens kunskapsteorier och sanningsbegrepp 

utmärker sig från övriga filosofiska traditioner. Pragmatismens filosofiska intresse är vilken 

funktion kunskap har i människors vardag, “en grundtes är således att det som är kunskap är 

sådant som människor kan använda sig av och som hjälper dem att hantera de situationer 

och problem de möter”. Pragmatismen motsatte de klassiska gamla filosofernas traditioner 

vars ständiga teorier om de eviga sanningarna och förkastade teorierna om att kunskaper kan 

ses som abstrakt och tidlöst. Pragmatismen menade att den intressanta och betydelsefulla 

kunskapen är den kunskap som människor kan använda i sin vardag och koppla till sina 

praktiska handlingar. En annan syn på kunskap enligt pragmatismen är att teori och praktik 

inte går att skilja på, utan att människan behöver använda både teoretiska och praktiska 

kunskaper i sina handlingar. En praktisk handling, som att bygga något, är inte genomförbart 

om det inte föregås av reflektion och tänkande, det vill säga utan teoretiska kunskaper (Säljö, 

2014, s. 289). 

 

5.1.1 John Dewey  
Inom pragmatismen är John Dewey den filosof och forskare som har påverkat 

utbildningsväsendet mest. Dewey intresserade sig bland annat för logik, skola och 

pedagogik (Säljö, 2014, s. 287–288). Dewey var en stor inspiration i Sverige under 

skolreformerna under mitten av 1900-talet. Uttrycket “Learning by doing”, som Dewey 

myntade, blev uppmärksammat för att anpassa undervisningen till att bli mer elevcentrerat. 

Uttrycket “Learning by doing” visade på hur teori och praktik kunde sammankopplas för att 

underlätta inlärning av olika ämnen och för att elever lättare skulle erhålla kunskaper (2014, 

s. 288). Brügge och Szczepanski lyfter fram Deweys begrepp “learning by doing” och menar 

att den teoretiska kunskapen lättare förstås när den sätts in i en praktisk handling tillsammans 

med konkreta material och erfarenheter i miljön (2007, s. 51).  
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Dewey ansåg att den traditionella undervisningstraditionen som förespråkades av den 

empiristiska och rationalistiska traditionen, bidrog till att skolan och dess kunskaper bestod 

av en värld som inte bidrog till relevanta vardagskunskaper (Säljö, 2014, s. 291). Dewey såg 

människan som en samhällsmedborgare som behöver kunskaper för att således kunna leva 

ett bra liv i ett demokratiskt samhälle. Deweys syn på pedagogik och undervisning utmärks 

av demokratiska värderingar och att skolan ska förbereda människan för vad demokratin 

kräver (Säljö. 2014, s. 291).  

 

5.1.2 Lärande genom “Inquiry” 
Dewey skapade en alternativ princip som skulle vara grundläggande för lärande och även 

utmana det traditionella lärandet och kommunikationen i skolan. Dewey kallade denna 

princip för inquiry, som på svenska är svårt att hitta en ren översättning för. Inquiry innebär 

att lärande uppstår först då en undran eller problemformulering skapas. Det är när denna 

oklarhet uppstår som förutsättningar för lärandet äger rum genom inquiry. När individen 

erfar denna oklarhet söker människan information och fakta för att komma till klarhet och 

kunskap om problemet (Säljö, 2014, s. 295). När individen undersöker något kan denne få 

reda på om tidigare kunskaper stämmer överens med verkligheten. Detta gör människan 

genom att inhämta ny information och ompröva tidigare åsikter och kunskaper. När detta 

görs kan nya slutsatser dras vilket i sin tur kan skapa en djupare förståelse i ämnet (2014, s. 

295). Deweys syn på pedagogens förhållningssätt är att de ska möta barnen med nyfikenhet 

och att i undervisningen integrera barnens erfarenheter för att ett meningsfullt lärande ska 

äga rum (Säljö, 2014, s. 296). Detta kan liknas vid det informella lärandet. Brodin menar att 

informellt lärande är det som äger rum utanför klassrummet, det vill säga i miljön utomhus. 

Utomhusmiljön kan möjliggöra lärande och utmaningar för både barn och pedagoger. Det 

informella lärandet som sker i utomhusmiljön har inte lika höga krav på noggrannhet som 

det formella lärandet inomhus. Detta minskar inte kvaliteten på undervisningen utomhus, 

utan den blir mer individanpassad och lärandet baseras på faktiska händelser och 

erfarenheter (Brodin, 2011, s. 450). Även Broady lyfter fram det informella lärandet och 

menar att det informella lärandet bygger på en egen motivation och nyfikenhet. Informella 

lärandesituationer som innefattar både intellektuella och fysiska aktiviteter, skapar ett 

meningsfullt lärande (2005, s. 606). 

 

5.2 Utomhuspedagogik  
Rousseau betonade redan under 1700-talet vikten av miljöns, verklighetens och 

sinneserfarenhetens betydelse för barnet. Rousseau beskrev hur sinnena är det första vi lär 

oss igenom och våra händer, ögon och fötter är våra första lärare. Rousseau menade således 

att dessa sinnen inte går att ersättas med böcker. Böcker kan lära oss mycket, men kan inte 

ge oss den förståelsen för hur någonting faktiskt är, utan det måste upplevas med kroppen 

(Szczepanski, 2007, s. 16–17). John Dewey och Ellen Key är några av dåtidens pedagoger 

som ansåg att kontakten med verkligheten var av stor vikt. Båda lyfter fram betydelsen av 

att få använda händerna, sinnena och utvecklandet av fantasin. Ellen Key menade att när en 
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människa förstår sambandet mellan olika fenomen, exempelvis sambandet mellan naturen 

och människolivet, kan bildning uppstå, eftersom människan då förstår den kunskap den 

upplever (a.a. s. 17). Ellen Key ifrågasatte förmedlingspedagogiken, det vill säga 

undervisningen som skedde i ett klassrum där läraren förmedlade kunskap till barnen. Key 

menade att barn kunde lära sig på andra platser än i ett klassrum och lärandet i naturen var 

grunden till lärande och kunskap. Kunskapen skulle inte endast sökas i biblioteket, utan den 

skulle även sökas i verkligheten. Key menade att “bildning är det som är kvar när vi glömt 

allt det vi lärt” (Brügge & Szczepanski, 2007, s. 50). Dagens skola skulle kunna dra nytta av 

Deweys och Keys tankar som formulerades redan under 1900-talet. Skolan saknar i vissa 

lärandesammanhang konkreta upplevelser. För att kunna utveckla begreppsförståelse 

behöver vi undervisning i naturliga miljöer, då människan genom att känna även kan begripa. 

Kunskap om något är inte automatiskt förenat med förståelse, utan det krävs konkreta 

upplevelser (Szczepanski, 2007, s. 17). 

 

Utomhuspedagogikens pedagogiska och filosofiska utgångspunkter har inspirerats av 

pragmatismen. Utomhuspedagogiken grundas i en dialog där språk och handling möts, vilket 

integrerar olika lärandemiljöer, både inomhus och utomhus (Brügge & Szczepanski, 2007, 

s. 51). Dewey framställer den praktiska kunskapen som likvärdig med teoretisk kunskap. 

Genom utomhuspedagogik uppnås den praktiska kunskapen via erfarenheter och aktiviteter 

i utomhusmiljön (Brügge & Szczepanski, 2007, s. 51). Deweys ideologi genomsyrar 

utomhuspedagogikens huvudsyften, då undervisningen utomhus ofta inkluderar teoretiska 

och praktiska kunskaper. Detta medför en mer varaktig kunskap, då vissa abstrakta teoretiska 

kunskaper annars är svåra att förstå (Brügge & Szczepanski, 2007, s. 52).  

 

5.2.1 Upplevelsebaserat lärande och sinnesupplevelser 
Wilson m.fl. lyfter fram att upplevelsebaserat lärande har sina rötter i John Deweys teorier, 

som senare utvecklades av David Kolb och Ron Fry. Kolb och Fry utvecklade en modell 

(2018, s. 1), som Änggård lyfter fram som de fem steg som upplevelsebaserat lärande består 

av 1) Genom direkta upplevelser få konkreta erfarenheter, det vill säga upplevelser genom 

alla sinnen och utgå från erfarenheter, men även ta vara på upplevelser som sker i situationen. 

2) Deltagarnas reflektioner och öppna frågor. 3) Feedback och analys från läraren, det vill 

säga styrker och testar individens hypoteser och tillsammans få möjlighet att utveckla ny 

kunskap och idéer. 4) Utveckling och nytt handlande och 5) att förstå och använda de nya 

erfarenheterna som tillämpas (2014, s. 80). Genom att tillämpa denna modell blir det tydligt 

att upplevelsebaserat lärande öppnar upp för nya möjligheter (Wilson, m.fl., 2018, s. 1).  

 

Vidare menar Änggård att utomhuspedagogiken möjliggör för barn att uppleva och erfara 

med hela kroppen och således även alla sinnen. Genom upplevelsebaserat lärande får barnen 

motivation och inspiration och lärandet blir meningsfullt när upplevelserna reflekteras 

tillsammans (2014, s. 81–82). Westerlund lyfter fram det upplevelsebaserade lärandet och 

beskriver det som ett holistiskt lärande, vilket innebär att hela barnet tas i beaktning och ses 

som en tänkande, kännande, fysisk och emotionell individ. Det upplevelsebaserade lärandet 

är något som beskrivs som centralt inom utomhuspedagogik (2009, s. 43). Björklund 
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beskriver hur upplevda händelser är viktigt för kreativitet och fantasi (2016, s. 95). Forskning 

inom kognition har påvisat att människan minns bättre när fler sinnesintryck aktiveras (2016, 

s. 32). Vidare menar Björklund att barn behöver få möjlighet att uppleva med alla sinnen ute 

i naturen och att detta kan leda till starka upplevelser som barnen minns en lång tid. När fler 

sinnen tillämpas, kommer lärandet bli fördjupat och återstå en längre tid. 

Sinnesupplevelserna som barnen får i naturen bidrar till bättre fantasi och nytänkande (2016, 

s. 95).  

 

6. Metod  
 

I följande avsnitt presenteras studiens metodologiska delar. Inledningsvis introduceras 

metoden som användes för datainsamlingen, följt av urval och avgränsningar, 

databearbetning och analysmetod samt reflektion över metoden. Slutligen presenteras 

reliabilitet och validitet samt etiska hänsynstagande.  

 

6.1 Metod för datainsamling 
Vi valde att använda oss av kvalitativa intervjuer som metod för vår studie. Trost menar att 

kvalitativa intervjuer kännetecknas av att intervjufrågorna är enkla och tydliga, och genom 

dessa frågor framkommer givande och omfattande svar (2010, s. 25). Vi valde kvalitativa 

intervjuer för att vi ville undersöka förskollärares syn på utomhuspedagogik och deras syn 

på barns lärande utomhus. Svaren i en intervju kan ge en större förståelse och bli mer 

informativ än svar via text, då en intervju även erbjuder svar genom tonfall, mimik och 

pauser (Bell, 2006, s. 158). Våra intervjufrågor bestod mestadels av öppna frågor men några 

enstaka stängda frågor förekom. Dessa stängda frågor följdes av öppna frågor för att få mer 

utvecklade svar. Intervjufrågorna är kopplade till vårt syfte och frågeställningarna. Samtliga 

intervjuer utfördes under liknande förhållanden där samma intervjufrågor ställdes till alla. 

Trost beskriver detta upplägg av intervjuer som strukturerad intervju, det vill säga att 

intervjufrågorna begränsas till ett tema samt att frågorna är öppna och utan färdiga 

svarsalternativ (2006, s. 42).  

Vi valde aktivt bort observationer, eftersom observationer skulle bli svårt att genomföra 

under den rådande tidsaspekten. Observationer skulle dessutom endast spegla deras 

handlingar, snarare än deras åsikter. Bell menar att observationers främsta syfte är att 

forskaren får dela deltagarnas upplevelser och få kunskap om varför deltagarna agerar på ett 

visst sätt (2006, s. 26–27). Totalt intervjuades tio förskollärare och intervjuerna spelades in 

med hjälp av mobiltelefoner. Fem av förskollärarna arbetar med traditionell 

förskolepedagogik och fem arbetar med utomhuspedagogik. Metoden delades upp i 

delstudie 1 och delstudie 2.  

I delstudie 1 utförde Sofia intervjuerna med förskollärare som arbetar med traditionell 

förskolepedagogik, transkriberade intervjuerna samt skrev resultat. Den traditionella 
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förskolepedagogiken syftar i denna studie till undervisning som till största delen bedrivs 

inomhus, förskollärare tar ett helhetsansvar och leken har en stor betydelse. Det är en 

pedagogik som inte är inspirerad av någon speciell inriktning såsom Reggio Emilia eller 

Montessori. I delstudie 2 utförde Camilla intervjuerna med förskollärare som arbetar med 

utomhuspedagogik, transkriberade intervjuerna och skrev resultat. Utomhuspedagogik 

syftar i denna studie till undervisning som sker utomhus, där en känsla för naturen 

möjliggörs. Utomhuspedagogik gör det möjligt för barnen att lära med hela kroppen och 

omsätta upplevelserna ute och erhålla ett upplevelsebaserat lärande.  

 

6.2 Urval och avgränsningar 
Vi har gjort ett medvetet val när vi valde vilka förskollärare vi skulle intervjua då vi valde 

fem förskollärare som arbetar med traditionell förskolepedagogik samt fem förskollärare 

som arbetar med utomhuspedagogik. Tre av förskollärarna som arbetade med traditionell 

förskolepedagogik arbetade på en liten privat förskola med ett fåtal avdelningar, belägen 

centralt och två av förskollärarna arbetade på en stor kommunal förskola med flera 

avdelningar, belägen utanför stadskärnan. De förskollärare som arbetade med 

utomhuspedagogik var uppdelade i tre olika privata förskolor, alla belägna utanför 

stadskärnan. Två av dessa förskolor var stora med flera avdelningar, medan den tredje var 

liten med ett fåtal avdelningar. Vi gjorde en avgränsning när det kommer till antal personer 

att intervjua samtidigt och valde att intervjua förskollärarna en och en. Trost lyfter fram att 

även om gruppintervjuer kan tillföra något, så är det ofta förenat med mer komplikationer 

och parterna som medverkar kan påverka varandras åsikter. Därför menar Trost att enskilda 

intervjuer är att föredra (2010, s. 67). Förskolorna där de intervjuade förskollärarna arbetade, 

var placerade i två medelstora städer i Sverige. Trost rekommenderar att vid intervjuer, välja 

ett fåtal intervjupersoner då för många intervjuer kan leda till att materialet blir 

överväldigande, vilket kan leda till svårigheter att se mönster och skillnader i svaren (2010, 

s. 143). Anledningen till att vi valde förskollärare som arbetar med olika pedagogiska 

inriktningar var för att se om det finns skillnader i synsätt avseende utomhuspedagogik och 

barns lärande utomhus. Esaiasson m.fl. menar att när en samtalsintervjuundersökning av 

respondentkaraktär äger rum, söker forskaren efter människors synsätt och uppfattningar om 

det som undersöks. Svaren som framkommer i en sådan typ av intervju, kan inte 

kategoriseras som sanna eller falska, utan syftet är att få reda på vad intervjupersonerna anser 

om det som undersöks (2017, s. 268). Valet av förskolorna hade enbart att göra med deras 

tillgänglighet, därför har vi inte reflekterat över förskolornas placering, då detta inte är 

relevant för vår studie. 

 

6.3 Databearbetning och analysmetod 
Intervjuerna har spelats in, transkriberats och vi har använt en tematisk analys där vi 

presenterar vår data under tydliga rubriker. De rubriker vi använt oss av skapar teman som 

är kopplade till våra frågeställningar. I intervjufrågorna har vi använt oss av tematiska frågor. 

Enligt Esaiasson m.fl. är tematiska frågor de centrala frågorna som behöver ställas för att få 

fram svar på studiens frågeställningar (2017, s. 274). Då förskollärarna benämns i resultatet, 
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i form av citat, kommer de förskollärare som arbetar på en förskola med traditionell 

pedagogik benämnas som förskollärare A, B, C, D och E. De förskollärare som arbetar på 

en förskola med utomhuspedagogik kommer i resultatet att benämnas som UA, UB, UC, UD 

och UE. Vidare i sammanfattningen av resultatet samt i diskussionen kommer de deltagande 

respondenterna som arbetar med traditionell förskolepedagogik att benämnas som 

förskollärare TP och de som arbetar med utomhuspedagogik kommer att benämnas som 

förskollärare UP. I resultat och diskussion benämns respondenterna som “hen” eller 

“förskollärare” eftersom deras könstillhörighet inte är av betydelse för studien. 

 

6.4 Reflektion över metoden 
Med hjälp av den kvalitativa intervjun har vi fått fram detaljerade och utvecklade svar som 

vi sedan kunde presentera i tematiska rubriker i resultatet. Eftersom syftet med vår studie 

var att jämföra förskollärares syn på utomhuspedagogik och syn på barns lärande utomhus, 

i olika typer av förskolor, var förskolornas placering inte relevant, då det endast var 

förskollärarnas syn som skulle undersökas och jämföras. Både intervjufrågorna och tonen 

från oss under intervjun var neutral i frågan om våra egna åsikter till utomhuspedagogik, då 

vi inte ville påverka respondenterna. 

 

6.5 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet beskrivs av Bell som när något undersöks och när ett resultat nås vid en viss 

tidpunkt ska samma resultat uppstå vid en undersökning som sker en annan tidpunkt och 

under lika omständigheter. När intervjun handlar om människors åsikter, är det mycket som 

kan påverka svaret (2006, s. 117). Innan intervjuerna började såg vi till att samtliga 

respondenter förstod intervjufrågorna och vi tydliggjorde att respondenterna under 

intervjuns gång kunde fråga om någon fråga var otydlig. Därför har vi goda skäl att dra 

slutsatsen att denna studie är tillförlitlig och således är reliabel.  

Det går att ställa frågan om huruvida frågorna till förskolepersonalen verkligen har mätt det 

vi avsåg mäta, det vill säga förskollärarnas inställning till utomhuspedagogik. Eftersom vi 

inte har avsett att studera några abstrakta dimensioner har vi anledning att påstå att vi har 

mätt det vi ämnade mäta i och med vår konkreta ansats. Sannolikheten för att 

datainsamlingen helt missat sitt syfte bedöms därför vara synnerligen låg och därför drar vi 

slutsatsen att vår studie på ett tillfredsställande sätt uppfyller validitetskriteriet. 

Vi har använt oss av delvis en hermeneutisk ansats. Kvale och Brinkmann beskriver det 

hermeneutiska perspektivet som tolkning av texter. Syftet med en hermeneutisk tolkning är 

att skapa en giltig och gemensam uppfattning av budskapet i en text (2014, s. 74). Det finns 

goda skäl att anta att någon annan som hade tolkat samma material som vi har utgått från, 

hade i stort sätt fått samma resultat. Denna slutsats dras då tidigare forskning inom samma 

ämne har nått liknande resultat. Det bör dock inte fästas alltför stor vikt vid reliabilitet och 

validitet, då dessa har sin grund i kvantitativ metodologi, vilket gör det svårt att på samma 

sätt mäta reliabilitet och validitet i en kvalitativ undersökning (Trost, 2010, s. 133). 
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6.6 Etiska hänsynstaganden 
Vid insamling och behandling av empirin, har etiska ståndpunkter tagits utifrån 

Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer (2010). Innan intervjuerna ägde rum hade vi en 

dialog med samtliga respondenter och meddelade dem om att deras medverkan skulle vara 

anonym och frivillig. Vi meddelade även att förskolan och staden kommer vara anonyma. 

Bell menar att om intervjuaren har utlovat anonymitet är det är viktigt att respondenternas 

identitet inte avslöjas (2006, s. 57). Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer framför fyra 

huvudkrav, vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Forskaren ska delge respondenten information om forskningens syfte, 

respondenternas medverkan ska vara frivillig, respondenten ska vara anonym och 

respondentens svar endast får användas för forskningssyfte (2010, s. 6–7, 9,12 och 14). 

Under studiens gång har vi tagit del av Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer och har 

handlat efter dess krav.   

 
 

7. Resultat och analys av delstudie 1 & 2 

 

Nedan kommer resultat av delstudie 1 och 2 att presenteras. Inledningsvis kommer resultatet 

från delstudie 1 att presenteras. De förskollärare som har intervjuats har arbetat med 

traditionell förskolepedagogik. Resultatet visar deras syn på utomhuspedagogik och deras 

syn på barns lärande utomhus. Därefter kommer resultatet från delstudie 2 att presenteras. 

De förskollärare som har intervjuats har arbetat med utomhuspedagogik. Resultatet visar 

deras syn på utomhuspedagogik och deras syn på barns lärande utomhus. I vår redovisning 

av samtliga resultat har vi valt att endast lyfta fram de svar som är väsentliga för studiens 

syfte och frågeställningar. Resultaten presenteras under teman, vilka är kopplade till våra 

frågeställningar.    

  

7.1 Resultat av delstudie 1 

Nedan presenteras resultat och analys av delstudie 1. Intervjupersonerna i denna delstudie 

arbetar med traditionell förskolepedagogik, det vill säga undervisning som till största delen 

bedrivs inomhus, där förskollärare tar ett helhetsansvar och leken har en stor betydelse. 

Denna pedagogik är inte inspirerad av någon speciell inriktning såsom Reggio Emilia eller 

Montessori. Resultatet nedan är kategoriserat utifrån fyra teman, vilka är kopplade till 

studiens syfte och frågeställningar. De fyra teman som presenteras är: förskollärares 

uppfattningar om utomhuspedagogik, hur förskollärare arbetar med utomhuspedagogik, 

förskollärares syn på hinder och möjligheter med utomhuspedagogik samt förskollärares 

uppfattningar om hur utomhuspedagogik påverkar barns lärande. Under varje tema 

presenteras först resultatet, därefter följer citat från några förskollärare för att styrka 

ovanstående resultat och avslutningsvis presenteras en analys av resultatet under varje 

tema.   
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7.1.1 Förskollärares uppfattningar om utomhuspedagogik 
Majoriteten av förskollärarna lyfte fram möjligheterna med att bedriva utomhuspedagogik i 

verksamheten. Något som utmärkte sig i resultatet var att en av dessa förskollärare menade 

att det är oklart vad utomhuspedagogik är, men tänkte att svaret är de aktiviteterna 

förskollärare gör med barnen i utomhusmiljön. Det visade sig även av ett flertal förskollärare 

att utomhuspedagogik bidrar till en ökad mångfald vilket i sin tur genererar i fler möjligheter, 

eftersom det i utomhusmiljön inte finns begränsningar. Det framkom även att i 

utomhusmiljön sker det konstant en spontanitet och variation. Det framgick i resultatet att 

även naturvetenskap och matematik kan integreras på riktigt i utomhusmiljön. Resultatet 

visade att ett flertal förskollärare beskrev att utomhuspedagogik är när förskollärare har 

planerade aktiviteter i utomhusmiljön och att utomhuspedagogik är ett komplement till 

inomhusverksamheten. Under intervjuernas gång framgick det av ett fåtal förskollärare att 

utomhuspedagogik är en svensk tradition som härstammar från Rousseau. Nära hälften av 

förskollärarna menade att utomhuspedagogik inte bara innebär att låta barnen vara ute för 

att de ska få luft eller som förvaring, utan att barnen faktiskt får göra olika saker när de är 

ute. Det framkom även av ett flertal förskollärare att utomhuspedagogik är viktigt för barns 

rörelse och att utomhusmiljön gör det möjligt att röra sig fritt på en större yta, till skillnad 

från inomhusmiljön där barn begränsas av utrymmet. Vidare framkom det av ett fåtal 

förskollärare att utomhuspedagogik är hälsofrämjande och skapar en miljömedvetenhet. Två 

av förskollärarna beskrev deras syn på utomhuspedagogik på följande sätt: 

Ehm, faktiskt lite oklart, eh. Pedagogik är någonting vi bedriver hela tiden i förskolan, när vi 
är ute så blir det per automatik utomhuspedagogik men jag tänker mig ändå att svaret är väl 

det att när man har planerad verksamhet ute, är väl det man åsyftar med utomhuspedagogik 

(Förskollärare D, 2019). 

Ja, det var en bra fråga [...] kanske är mest att, lite mer mångfald, eller det är flera möjligheter. 
För när man är inne är det begränsade saker, begränsade lokaler och man gör det ganska om 

och om igen. Det är variation som tillkommer med utomhuspedagogik och plus att man kan 

ta in så mycket matte och naturvetenskap på riktigt. [...] jag tycker att det är mycket bra med 

utomhuspedagogik för det berikar liksom den vanliga inomhuspedagogiken (Förskollärare 

B, 2019).  

Det visade sig att majoriteten av förskollärarna hade liknande uppfattningar om att 

utomhuspedagogik erbjuder barnen en variation av möjligheter. Resultatet visade således att 

förskollärares uppfattningar om utomhuspedagogik innefattar många möjligheter. En vanlig 

möjlighet som framkom i resultatet är att barnen får vara friare i utomhusmiljön och att de 

får möjlighet till rörelse. De flesta förskollärarna förknippade således utomhuspedagogik 

med rörelse och en vanligt förekommande uppfattning bland förskollärarna var att 

utomhuspedagogik relaterades till en planerad aktivitet utomhus, snarare än att barnen 

släpptes fria ute på gården. Det framkom även av ett flertal förskollärare att 

utomhuspedagogik bidrar till en ökad mångfald, vilket i sin tur genererar fler möjligheter, 

eftersom det i utomhusmiljön inte finns några begränsningar. Barnen får således möjlighet 

att utforska fritt i utomhusmiljön. I utomhusmiljön förändras allt, dels att årstiderna 

förändras, men också att vädret förändras och på detta sätt blir möjligheterna flera. I 

inomhusmiljön däremot är det samma material och rum, vilket skapar begränsningar i barns 

lärande.  
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En förskollärare utmärkte sig med uppfattningen om att utomhuspedagogik är ett 

svårdefinierat begrepp. Istället för att ge sin sanna och personliga syn, besvarade 

förskolläraren istället vad svaret måste vara utifrån ett generellt perspektiv. Svaret som 

förskolläraren således uppgav var att utomhuspedagogik måste vara att det är de planerade 

aktiviteterna utomhus. Resultatet visade dessutom att olika ämnen, som exempelvis 

matematik och naturkunskap, kan i utomhusmiljön integreras på riktigt. Att förskollärare 

benämnde att ämnen i utomhusmiljön kan göras på riktigt, kopplas till att barnen får 

praktiska kunskaper genom att de får använda sig av dessa ämnen i naturen. 

 

7.1.2 Hur förskollärare arbetar med utomhuspedagogik 
Majoriteten av förskollärarna lyfte fram att de arbetar med utomhuspedagogik i sin 

verksamhet. Resultatet visade dock att nära hälften av förskollärarna uttryckte en osäkerhet 

på om det var utomhuspedagogik de arbetade med och menade att de tar tillvara barnens 

intressen och följer dem. Majoriteten av förskollärarna lyfte fram att de har planerade 

aktiviteter utomhus, men nära hälften av dessa menade att det är viktigt att även ta tillvara 

på de spontana tillfällena utomhus och inte bara de planerade. Det framkom även av några 

förskollärare att det är svårt att ha planerad aktivitet utomhus på grund av vädret och vissa 

uttryckte att de satsar på att vara ute de varmare årstiderna. Även andra menade att arbetet 

med utomhuspedagogik varierar och om vädret tillåter är målning på stafflier något som de 

ägnar sig åt. Ett fåtal förskollärare beskrev att deras arbete med utomhuspedagogik ofta 

innehåller mätning och matematik av olika slag. Majoriteten av förskollärarna menade att 

arbetet med utomhuspedagogik innefattar att de gör en utflykt till en närliggande park eller 

skog. Det framgick i resultatet att nära hälften av förskollärare benämner att de på 

förskolegården brukar lägga fram hinderbanor för att barnen ska röra på sig. Resultatet 

visade även att ett fåtal förskollärare menade att deras arbete med utomhuspedagogik 

innehåller naturvetenskap. På frågan om hur många timmar de spenderade utomhus svarade 

majoriteten av förskollärarna att det varierar mellan 1 - 4.5 timmar om dagen. Samtliga 

förskollärare menade att tiden varierar beroende på vad det är för väder ute. Något som 

framkom av samtliga förskollärare var att arbetet med utomhuspedagogik har att göra med 

förskolans inriktning, men även förskollärares egna förhållningssätt påverkar huruvida 

arbetet med utomhuspedagogik blir en del av verksamheten eller inte. Två av förskollärarna 

uttryckte sig såhär:   

 

Inte så ... Utomhuspedagogik ... Vi tar ju tillvara barnens intressen, så utomhuspedagogiken 

kan lika gärna vara att vi tittar på myror en hel dag isåfall [...] kan ju vara svårare ibland när 

det är väder och vind som ställer till det och man tycker att man usch, man står bara och 

fryser liksom. Ja så att, vi satsar på våren, sommaren och hösten (Förskollärare E, 2019).  

Eh, ja alltså, det är klart att man planerar att ha aktiviteter också ute men man får också ta de 

spontana tillfällena eh i akt som händer när man är ute på gården [...] i skogen kan vi ju ha 

en planerad aktivitet, vi kan ju träffa på sagofigurerna i sagan och det blir ju lite på ett annat 

sätt (Förskollärare C, 2019).  

Resultatet visade att arbetet med utomhuspedagogik varierar till en viss del mellan 

förskollärarna. I det stora hela beskrevs arbetet med utomhuspedagogik på liknande sätt av 

majoriteten av förskollärarna, nämligen att de är ute på gården eller i skogen och tillämpar 
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någon form av aktivitet eller fri lek. Däremot framkom det av nära hälften av förskollärarna 

att det inte bara är de planerade aktiviteterna som är viktiga, utan även de spontana tillfällena. 

Det framkom även i resultatet av vissa förskollärare att arbetet med utomhuspedagogik både 

innefattar barnens fria lek i skogen eller på gården, men även de planerade aktiviteterna som 

anordnas av förskollärarna. Det är således oklart för vissa förskollärare om fri lek och 

spontanitet kopplas till utomhuspedagogik, medan det för vissa förskollärare uttrycktes som 

en självklarhet. Resultatet visade således att förskollärarna har delade åsikter om arbetet med 

utomhuspedagogik, då hälften av dessa uttryckte en osäkerhet på om även de spontana 

tillfällena utomhus som förskollärarna tar tillvara på är utomhuspedagogik. Ett fåtal 

förskollärare menade att arbetet med utomhuspedagogik är när matematik och 

naturvetenskap integreras i utomhusmiljön. Dessa ämnen är inte främmande för 

förskollärarna då de använder sig av ämnena i inomhusmiljön, vilket bidrar till att de med 

trygghet kan använda sig av dessa ämnen även utomhus. Det som påverkade huruvida 

förskollärarna arbetade med utomhuspedagogik var vädret. Det framgick även att 

förskollärarnas förhållningssätt till att arbeta med utomhuspedagogik är av relevans då 

förskollärarna kan, om viljan finns, påverka verksamheten, oavsett förskolans inriktning. 

Antalet timmar de vistas utomhus varierar till en viss del, men i det stora hela är de 

spenderade timmarna utomhus beroende av vädret.  

 

7.1.3 Förskollärares syn på hinder med utomhuspedagogik 
Majoriteten av förskollärarna delade åsikter om att ett av hindren med utomhuspedagogik 

var vädret och att de helst stannar inomhus när det är för kallt eller när det regnar för mycket. 

Ett fåtal förskollärare visade oförståelse för förskolor som är ute hela dagarna i kylan. Ett 

fåtal förskollärare uttryckte även att hindren egentligen ligger hos en själv, men också att 

förskolegården påverkar vilka hinder som finns och de menade att om förskolegården är liten 

och tråkig begränsas möjligheterna. Det framkom i resultatet av ett fåtal förskollärare att 

förskolans placering också är ett hinder, då det tar tid att ta sig dit de vill och att det inte 

alltid finns tid för detta. Även en annan förskollärare lyfte fram tiden som ett hinder och 

menade att barnen ofta behöver avbryta sina lekar för att gå in och äta. Denna förskollärare 

menade också att ett hinder kan vara att barn inte har de kläder som vädret kräver för att 

kunna vara ute längre. Resultatet av några förskollärare visade att leksaker, såsom pärlor och 

olika djur, egentligen kan tas med till utemiljön, men att leksakerna lätt går sönder eller 

kommer bort när barnen leker med dem ute. Ett annat hinder som framkom av nära hälften 

av förskollärare var att när barnen är utomhus, är det svårt att få barnens fokus, för att 

utomhusmiljön ofta erbjuder spännande saker. Förskollärarna kan inte styra över vad som 

sker runt omkring, vilket kan påverka aktiviteten negativt. Några förskollärare beskrev 

hindren på följande sätt: 

 [...] men sen tänker jag också att för vissa barn kan det ju vara kläder, att om man inte har 

rätt kläder för rätt väder, då kanske det inte är så lätt heller, att ha roligt ute om man står och 

fryser eller så (Förskollärare A, 2019).  

Jag tycker att det är tråkig miljö, miljön är tråkig runtomkring här, att man måste gå iväg, 

alltså det hindrar, att det kanske tar tid att ta sig dit och att man känner vi hinner inte och 

sådär [...] vi kan ju måla och forska med insekter och det är väl det, att man ska ta tag i det 

och göra det verkligen (Förskollärare E, 2019). 
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En vanlig uppfattning om hinder bland förskollärarna var att förskolans placering är av 

betydelse, då det handlar om avståndet till naturområden som gör det enklare eller svårare 

att integrera den dagliga verksamheten utomhus. Avståndet till naturmiljöerna är av relevans, 

då förskollärarna uppfattade att avståndet ofta hindrar dem från att göra utflykter då tidsbrist 

ofta är ett problem. En annan uppfattning som framkom av majoriteten av förskollärarna var 

även att vädret är ett vanligt förekommande hinder, då vädret hindrade förskollärarna från 

att vara ute. Oavsett om förskolan är placerad nära ett naturområde eller inte, spelar detta 

ingen roll, då vädret ändå påverkar om de går ut eller stannar inomhus. Ett av hindren som 

togs upp i resultatet handlade om barns kläder, då detta är av betydelse huruvida det är 

möjligt att tillämpa utomhuspedagogik i verksamheter, då alla barn inte har de rätta kläderna 

för att kunna vistas ute en längre tid i alla väder. Följaktligen är detta ett hinder som 

förskollärare inte kan påverka, då det är vårdnadshavare som väljer vilka kläder barnen ska 

ha. Däremot kan vårdnadshavares kunskaper om rätt kläder påverkas, därför är förskollärares 

förhållningssätt av stor betydelse. Det förekom av några förskollärare att leksaker lätt går 

sönder när barnen leker med dem utomhus och att de lätt kan komma bort, vilket hindrar 

förskollärarna från att låta barnen ta ut leksaker som de lika gärna kan leka med utomhus. 

En annan intressant uppfattning som framkom visade att det egentligen är förskollärarna 

själva som måste reflektera över möjligheterna som finns snarare än hindren, då 

utomhuspedagogik kan ske ute på förskolegården, oavsett förskolans placering och vilka 

väderförhållanden som råder. Resultatet visade således att majoriteten av förskollärarna 

uppfattar många hinder med utomhuspedagogik, men det framgick även att det är 

förskollärares förhållningssätt som påverkar huruvida utevistelsen blir av eller inte.  

 

7.1.4 Förskollärares syn på möjligheter med utomhuspedagogik 
Majoriteten av förskollärarna lyfte fram liknande möjligheter vad gäller utomhuspedagogik. 

Samtliga förskollärarna lyfte fram att barnen får möjlighet att vara mer fysiskt aktiva när de 

vistas i utomhusmiljön då utrymmet är större. Ett fåtal förskollärare lyfte fram att 

möjligheterna varierar beroende på i vilken miljö förskolan är placerad i och att detta gör att 

utomhuspedagogik kan ha olika möjligheter beroende på förskolans placering. En annan 

förskollärare menade däremot att det finns möjligheter överallt, men att det gäller att tänka 

till och själv se möjligheterna. En annan möjlighet som framkom av de flesta förskollärarna 

var att utomhusmiljön erbjuder barnen ett friare rum där de samspelar på ett bättre sätt och 

där konflikter inte uppstår i lika hög grad som i inomhusmiljön. De flesta förskollärarna 

delade uppfattningen om att barnen blir piggare i utomhusmiljön och att barnen blir mer 

koncentrerade när de får frisk luft. Nära hälften av förskollärarna menade även att 

utomhusmiljön är bra för att förebygga spridning av bakterier och att barnen är friskare. Ett 

fåtal förskollärare menade att med utomhuspedagogik kan barnen använda materialet som 

naturen erbjuder och att barn utvecklar fantasi, kreativitet och är med i olika 

lekkonstellationer i utomhusmiljön. Nedan beskrev två förskollärare möjligheterna med 

utomhuspedagogik: 

Jag tycker att barnen är ju mer lugnare och mera vänner i skogen än när de trängs in i ett 

territorium, att ”i det här rummet leker vi, du får inte komma in” och så. I skogen uppstår inte 

såna situationer eller i lekparken för där är så fritt (Förskollärare B, 2019).  
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[...] just att man kan få möjlighet att utveckla fantasin och kreativiteten när det inte är liksom 

så mycket färdigt material som det är inomhus. Så går man till skogen så blir det ju pinnar 

och kottar och klippan blir en rutschkana och man kan bygga koja, alltså det blir på ett annat 

sätt man kan, kommer igång och leker och kanske hittar fler lekkonstellationer också 

(Förskollärare C, 2019). 

I resultat framkom det att många förskollärare ser liknande möjligheter med 

utomhuspedagogik och det framgick att det finns möjligheter oavsett vart förskolan befinner 

sig, det gäller bara att hitta dessa möjligheter. En vanlig uppfattning bland förskollärarna var 

att den stora möjligheten med utomhuspedagogik är att barnen får möjlighet att vara fysiskt 

aktiva i ett större utrymme, än när barnen är inomhus. Utomhusmiljön erbjuder således mer 

utrymme för barnen att röra på sig, då inomhusmiljöns fyra väggar begränsar barnens 

rörelsefrihet. Ytterligare en vanlig uppfattning om möjligheter som lyftes fram av de flesta 

förskollärarna var att utomhusmiljön tillåter barnen att vara friare, vilket gynnar samspelet 

mellan barnen. Detta frirum skapar möjligheter till socialt samspel med färre konflikter och 

ett större utrymme där alla barn får plats i, vilket leder till att barnen är mer överens. Det 

framkom även i resultatet att naturens material räcker till alla barn, vilket gör att barnen inte 

behöver bråka om materialet, då alla har tillgång till allt. Naturens material bidrar således 

till att barnens fantasi och kreativitet ökar, då det inte är självklart hur material i naturen ska 

användas, till skillnad från det färdiga materialet inomhus. En annan möjlighet som lyftes 

fram av ett fåtal förskollärare var att när barnen vistas i utomhusmiljön bildar de olika 

gruppkonstellationer i sina lekar, vilket gör att de leker med flera olika barn, än när de är 

inomhus där det ofta blir lek med samma kamrater. De flesta förskollärarna lyfte fram att 

när barnen får vara utomhus, blir de piggare och har bättre koncentration, men ett fåtal 

förskollärare nämnde också att de är friskare då spridning av bakterier minskar. Ett fåtal 

förskollärare menade att möjligheterna varierar beroende på om förskolan är placerad i 

naturområde eller inne i stan. Detta påverkar således möjligheterna med utomhuspedagogik, 

då stadsmiljön inte bidrar med lika mycket grönområden. Detta leder till att möjligheterna 

varierar mellan förskolor som är placerade i stadsmiljö och förskolor som är placerade i 

grönområden, men att förskolor i stadsmiljöer ändå erbjuder andra möjligheter som bör tas 

tillvara. 

 

7.1.5 Förskollärares uppfattningar om hur utomhuspedagogik påverkar 

barns lärande 
Majoriteten av förskollärarna hade liknande uppfattningar om att lärande och rörelse hör 

ihop och att rörelse samt luft är bra för hjärnan, vilket leder till en bättre inlärning och 

koncentration. De flesta förskollärarna menade även att barnen får möjlighet att lära sig mer 

om kretslopp och naturen genom utomhuspedagogik, men också hur utomhuspedagogik kan 

gynna barns lärande när det gäller sopsortering och hur de ska värna om naturen. Det 

framkom även av ett fåtal förskollärare att utomhusmiljön fungerar väldigt bra som 

lärandemiljö när det gäller matematik och naturkunskap. När förskolläraren vill förmedla ett 

visst lärande till barnen, fungerar utomhusmiljön inte lika bra, då störningsmoment kan 

förekomma och barnen kan tappa fokus. Det framkom även av nära hälften av förskollärarna 

att utomhuspedagogik kan gynna barns lärande eftersom barnen i utomhusmiljön kan lära 

genom hela sin kropp och alla sina sinnen. En förskollärare lyfte fram att det är viktigt att 
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förskollärare tar tillvara på de spontana lärandesituationerna som sker i utomhusmiljön, t.ex. 

när barnen hittar en nyckelpiga, är det viktigt att som förskollärare vara medupptäckare, då 

detta lärande kan leda till något. Utifrån resultatet framkom det även att samtliga 

förskollärare betonade vikten av att förskollärarnas förhållningssätt till utomhuspedagogik 

påverkar barns lärande utomhus. En förskollärare menade att barnen lär både i fri lek och 

styrda aktiviteter, men att det beror på vad förskolläraren har för mål med utomhusvistelsen. 

Två förskollärare uttryckte sina uppfattningar om hur utomhuspedagogik påverkar barns 

lärande: 

Vi behöver röra på oss för att kunna lära oss, och det liksom, det ska man börja med redan i 

förskolan pränta in dem, om vi ska lära bra så måste vi röra på oss. Jag tycker det ska vara en 

grej liksom för jag tror att det får de att tänka till lite (Förskollärare E, 2019). 

[...] så att det är ju, lärande kanske sker när de leker också, men om man vill undervisa så 

kanske man måste kliva in och kanske ställa nån fråga och de får tänka på det liksom. Så det 

beror på hur man tänker själv som pedagog. Är man bara där och observerar kanske vad de 
leker, och tänker på vad vi ska göra vidare, eller är man där för att ställa frågor och sätta 

igång någon tankeställning för dem (Förskollärare B, 2019).  

Resultatet visade att majoriteten av förskollärarna såg en koppling mellan 

utomhuspedagogik och barns lärande, men det är först när barn får röra på sig och vara 

fysiskt aktiva utomhus, som de menade att hjärnan gynnas. Detta resulterar i en bättre 

inlärning och större koncentration. Barnen ska alltså inte bara släppas ut på gården, utan det 

måste också finnas tillgängliga ytor som ger barnen möjlighet att röra på sig och vara fysiskt 

aktiva. Det framkom även av några förskollärare att barn som får vistas i utemiljön, har 

lättare att lära sig om och respektera naturen och att det bidrar till att barnen lättare lär sig 

om naturens kretslopp och sopsortering när de får vistas i utomhusmiljön. Detta leder till att 

barnen blir både miljö- och naturmedvetna när de i praktiken får möta naturen, då kunskapen 

inte blir lika abstrakt för barnen som när de får den berättad för sig. Det krävs således en 

praktisk kunskap för att lärande om naturen ska bli meningsfullt. Det framgår även i 

resultatet av ett fåtal förskollärare att utomhusmiljön är en perfekt lärandemiljö när det gäller 

ämnen som matematik och naturkunskap. Naturens material kan användas i dessa ämnen 

och barnen får således möjlighet till ett praktiskt lärande. Nära hälften av förskollärarna 

lyfter fram att utomhusmiljön gör det möjligt för barnen att lära med hela sin kropp och alla 

sina sinnen. Dock framkommer det att allt inte är lämpligt att lära ute, då utomhusmiljön 

innehåller störningsmoment som kan leda till att barnen tappar fokus och lärandet som 

förskolläraren vill förmedla går förlorad. Utomhusmiljön ger således utrymme för barnen att 

ta egna initiativ vid en undervisningssituation och därför är det svårt för förskollärare att 

fånga barnens uppmärksamhet. Flertalet förskollärare lyfte fram att förskollärares 

förhållningssätt har betydelse för barns lärande utomhus. Barns lärande utomhus är, till viss 

del, beroende av förskollärarens förhållningssätt och det är upp till förskolläraren att skapa 

möjligheter för barn att lära in i utomhusmiljöer, men också att vara med barnen i deras 

lärande.  
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7.2 Resultat av delstudie 2 
Nedan kommer resultat och analys av delstudie 2 att presenteras. Detta är resultatet från de 

sammanställda intervjuerna av förskollärare som arbetar med utomhuspedagogik, det vill 

säga undervisning som sker utomhus, där en känsla för naturen möjliggörs. 

Utomhuspedagogik medför att barnen kan lära med hela kroppen och omsätta upplevelserna 

ute och erhålla ett upplevelsebaserat lärande. Resultaten presenteras under olika teman som 

är kopplade till studiens syfte och frågeställningar för att skapa en tydlighet och röd tråd. 

Under varje tema kommer först resultatet att redovisas. Resultaten följs av citat från de 

intervjuade förskollärarna, för att stärka resultatet. Slutligen kommer en kort analys av varje 

resultat att redovisas. 

 

7.2.1 Förskollärares uppfattningar om utomhuspedagogik 
Förskollärarnas uppfattningar om utomhuspedagogik bestod av blandade formuleringar men 

mestadels delade de uppfattning om utomhuspedagogik. En förskollärares uppfattning 

skildes markant från de andra förskollärarnas åsikter, då begreppet utomhuspedagogik inte 

hade en stark och självklar betydelse. Denna förskollärare lade fokus på begreppet pedagogik 

och undrade vad inomhuspedagogik innebär. Hen syftade till att pedagogik betyder hur en 

individ lär sig saker och ställde sig frågande om inte barn kan lära sig samma saker inne som 

ute. Majoriteten av förskollärarna hade en syn på utomhuspedagogik som präglas av hälsa, 

att få uppleva och utforska naturen och närmiljön. De ansåg att det inte finns någon skillnad 

i vad som kan göras utomhus i jämförelse med vad som kan göras inomhus. Det framkom 

även att utomhuspedagogik är förenat med en livsstil och att i skogen finns ett annat slags 

lärande som erbjuds. En förskollärare beskrev mer ingående hur utomhuspedagogiken är ett 

komplement för det i övrigt så digitaliserade samhället. En majoritet av förskollärarna 

menade att utomhusmiljön är bra för barnen, att de får en bättre miljö än vad inomhusmiljön 

kan ge dem, att de får friskare luft och mer rörelseutrymme. En förskollärare menade att 

utomhuspedagogiken handlar om att skapa en trygghet och naturlighet för barnen då de 

vistas ute i naturen. Även förskollärares förhållningssätt lyftes fram, att förskollärare ska 

vara medupptäckare och medaktivister. Förskollärares uppfattningar om utomhuspedagogik: 

Att man gör det som traditionella förskolor gör inomhus, det gör vi utomhus. Att allt man 

kan göra inomhus kan man göra utomhus och att vi ser att det är där som barnen mår allra 

bäst tycker vi (Förskollärare UD, 2019). 

Alltså pedagogik, hur man lär sig saker, hur man lär sig, kan man inte lära sig samma saker 

inne som ute kan man tänka?” [...] så utomhuspedagogik för oss blir ju hälsa, att få vara i sin 

närmiljö, att få uppleva, upptäcka [...] att vi som coacher är medupptäckare, medaktivister, 

att det handlar om att vara ute [...] Om någon skulle fråga “har ni utomhuspedagogik” så 
skulle jag säga njaaa det är inte det, vi har mer natur, hälsa och miljötänk (Förskollärare UC, 

2019).  

Förskollärarnas svar visade att den övergripande bilden av vad utomhuspedagogik handlar 

om är en närhet till naturen där en trygghet och en hälsosam livsstil kan tillämpas. Resultatet 

visade även att utomhuspedagogik innebär många möjligheter; att allt som kan tillämpas 

inomhus även kan tillämpas utomhus. Begreppet utomhuspedagogik upplevs av 

förskollärarna som väldigt brett och till viss del svårdefinierat. Detta tydliggjordes genom 

att skillnader syns i förskollärarnas sätt att se på utomhuspedagogik och vad de anser att det 
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innebär med utomhuspedagogik. Förskolläraren vars bild av utomhuspedagogik var oklar 

menade med sitt uttalande att “allt bara är pedagogik”. Det handlar om vad som skulle 

undervisas och var det var bäst att undervisa om detta ämne. Om de skulle undervisa barnen 

om kryp och växter, skulle skogen vara en bättre plats för denna undervisning, istället för att 

sitta inne och läsa om kryp och växter i en bok. 

 

7.2.2 Hur förskollärare arbetar med utomhuspedagogik 
Många förskollärare svarade att de arbetade med utomhuspedagogik, då deras förskola hade 

det som inriktning och tema. De beskrev även att de tillbringade mycket tid ute i skogen. 

Några förskollärare beskrev att de går till skogen mellan en till tre gånger i veckan och under 

dessa skogsvistelser spenderar de i stort sett hela dagen där. När den pedagogiska 

verksamheten bedrivs sker den främst i skogen. Antalet timmar som spenderas utomhus 

varierade bland förskollärarna. Somliga förskollärare menade att de alltid är ute från öppning 

av förskolan till stängning och att de äter mat och mellanmål utomhus. En förskollärare 

beskrev att den enda gången de gick in var för att gå på toaletten, men då de spenderar hela 

dagen i skogen så sker även toalettbesök utomhus. Några andra förskollärare menade att 

halva dagen spenderas utomhus, ca 4–5 timmar och måltider skedde inomhus.  

 

Samtliga förskollärare beskrev arbetet med utomhuspedagogik som att de beger sig ut till 

skogen eller till en närmiljö, där fri lek och planerade aktiviteter äger rum. Flertalet 

förskollärare beskrev hur de packar ner mycket material som de tar med sig ut till skogen 

och de använder sig av vagnar och ryggsäckar för att bära med sig allt material som behövs 

till det tema de arbetar med. Detta framhävde de som den stora skillnaden mellan 

utomhuspedagogik och den traditionella pedagogiken, att de tar med sig allt material ut och 

det är först då som allt som kan göras inomhus faktiskt kan göras utomhus, för allt material 

finns. Även mat tas med i behållare eller så tar de med sig gas och murikka för att tillaga 

maten ute i skogen. Förskollärarna beskrev även hur en potta placeras i utomhusmiljön så 

att toalettbestyren kan ske på en samlad plats. Några förskollärare beskrev att de går till 

skogen med medhavd matsäck som barnen själva bär i sina ryggsäckar och barnen ansvarar 

för att packa i och ur ryggsäcken. Därefter får barnen leka fritt inom utsatta gränser. Efter 

den fria leken utförs planerad verksamhet som följer deras tema. En förskollärare ansåg att 

det var svårt och komplext att svara på både vad utomhuspedagogik för hen var samt hur de 

arbetar med utomhuspedagogik, då hen ansåg att det går att använda pedagogikbegreppet till 

allt som sker i förskolan. Förskolläraren menade att det egentligen handlar om geografi och 

om vad som ska läras och hur detta görs bäst. Om ett lärande ska ske kring djur och växter, 

är det skogen som är den bästa platsen för detta lärandet. Förskolläraren menade dock att 

matematik är ett ämne som är lätt att använda sig av i skogen. En övervägande del av 

förskollärarna beskrev att de var ute större delen av dagen, dock uttryckte några förskollärare 

att de få gångerna de går in är när det är väldigt kallt, när barnen blivit blöta och när det är 

för varmt ute. Det framkom dock att när det är för varmt ute med mycket sol är skogen en 

optimal plats att besöka, då skogen bjuder på svala temperaturer och skugga. Det framkom 

att när en förskollärare börjar en tjänst på förskolan får de utbildning i friluftsliv, där de bland 
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annat får kunskap om att göra upp eld och hur de ska lära barnen tälja. Arbetet med 

utomhuspedagogik beskrevs såhär: 

 

[...] då plockar vi med oss allt vi har [...] allt som behövs för att kunna vistas ute i skog och 

mark, det är ju den stora skillnaden som vi ser med att utomhuspedagogiken gör, att det vi 

kan göra inne kan vi göra ute, men det förutsätter ju att vi plockar med det materialet 

(Förskollärare UE, 2019). 

[...] utomhuspedagogik, alltså, jag vet inte, för det handlar ju om, det är ju bara geografi 

egentligen, det är dit jag vill komma, ja vi har hallenpedagogik [...] ja men måltidspedagogik 

(Förskollärare UC, 2019).  

En analys av förskollärarnas svar påvisar variation i deras arbetssätt med utomhuspedagogik 

samt deras uppfattning om utomhuspedagogik som begrepp. Då varje förskollärare har sin 

egen uppfattning om vad utomhuspedagogik är påverkar detta hur de tillämpar 

utomhuspedagogik i verksamheten. Skogen är en plats som skyddar barnen från solens UV-

strålar och skänker dem skugga och en bättre miljö att tillämpa undervisning på. Den 

förskollärare som var osäker på sin syn på utomhuspedagogik och vad det betydde uttryckte 

även en stark otydlighet angående arbetssättet. Några förskollärare beskrev att de kunde göra 

samma saker ute som traditionella inomhusförskolor gör inne. Detta beror på att 

förskollärarna tar med sig allt material som kan behövas utomhus, för att fortsätta arbetet 

med deras tema. Således är det delvis endast miljön som skiljer arbetet åt eftersom de tar 

med samma material ut, som de hade använt om de hade utfört aktiviteten inomhus. Det som 

även påverkar att förskollärarna kan tillämpa samma saker utomhus som inomhus är deras 

positiva förhållningssätt samt att de har en noggrann planering. 

7.2.3 Förskollärares syn på hinder med utomhuspedagogik 
De hinder som samtliga förskollärare upplevde med utomhuspedagogik var svåra 

väderförhållanden som extrem kyla, stark vind och mycket regn. Framförallt menade 

förskollärarna att när barnen inte har rätt kläder efter väder utgör detta ett hinder för 

utomhuspedagogikens verksamhet, då barnen inte kan medverka i verksamheten. Ytterligare 

en svårighet som beskrevs var skogens stora utrymme, vilket gör att barn som vill vara själva 

och inte vill interagera med andra barn, lättare kan komma undan. Då måste pedagogerna 

arbeta för att få in varje barn i barngruppen. En annan svårighet som framhävdes var att det 

upplevdes svårt att fånga barnens uppmärksamhet under samlingarna som nyanställd, för det 

fanns mycket intressant för barnen att utforska i naturen. Dock påpekades det att detta hinder 

handlade om osäkerhet. Efter en tid och mer erfarenhet var detta inte längre något problem 

då en större säkerhet upplevdes. Gemensamt för samtliga förskollärare var att de upplevde 

svårigheter att komma på några hinder med utomhuspedagogik, men efter att de fått tänka 

så var det väder och bristande kläder som de tog upp som hinder. Det framställdes även att 

föräldrar på en förskola hade uttryckt en önskan om att det skulle finnas en skola med 

utomhuspedagogisk inriktning, vilket förskolläraren själv såg som ett kvitto för att 

pedagogiken är bra. Utomhuspedagogik på förskolenivå är inget problem, då de besvär som 

finns är att föräldrar inte tillhandahåller barnen med rätt sorts kläder för väderleken, vilket 

medför att de inte kan vara ute i den utsträckning de vill. Två förskollärare beskrev hinder 

med utomhuspedagogik:  
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 [...] hur fångar jag alla till att se här för det händer saker, det är inga stängda väggar. Men 

det ser jag inte som ett hinder nu, utan det handlar om hur säker man är i sin egen roll 

(Förskollärare UE, 2019). 

Jag ser egentligen inga hinder alls med utomhuspedagogik på förskolenivå, [...] det kan väl 

vara liksom det där att föräldrar kanske inte har en förståelse för vilka kläder barn måste ha 

för att kunna vara ute. Så det är väl i stort sett det enda hindret (Förskollärare UD, 2019).   

Det är yttre faktorer som miljöpåverkan och bristfälliga kläder hos barnen som är de största 

hinder som förskollärarna ser. Ytterligare ett hinder som upplevs är att vissa barn vill vara 

själva och inte vill interagera med barngruppen när de är ute i skogen eftersom det är enkelt 

för barnen att komma undan och vara för sig själva när de är i skogen. Detta var dock bara 

ett problem så länge pedagogerna inte visste hur de skulle hantera det. När pedagogerna 

uppmärksammade detta och arbetade aktivt för att få med barnen i det sociala umgänget var 

problemet löst. Denna kortvariga typ av problem framhävdes även då en oerfaren 

förskollärare började arbeta med utomhuspedagogik och upplevde svårigheter att fånga 

barnens uppmärksamhet. Detta var dock en svårighet som var sammanflätat med osäkerhet 

och okunskap över att leda en barngrupp utomhus där det finns mycket som kan fånga 

barnens uppmärksamhet. När förskollärarna lärt sig anamma kunskapen om hur de ska fånga 

barnens intresse oavsett miljö, fanns det inte längre något hinder. Det intressanta är att ingen 

av förskollärarna upplever själva utomhuspedagogiken som ett hinder i barns lärande och 

utveckling, utan det är just i de yttre faktorerna som hinder uppstår. 

 

7.2.4 Förskollärares syn på möjligheter med utomhuspedagogik 
Samtliga förskollärarna beskrev flera fördelar och möjligheter med utomhuspedagogik och 

gemensamt lyfte de fram att barnen får det utrymme de behöver, att det är friare, har mer 

rörelseutrymme samt att barnen får plats med stora rörelsemönster. Det uppdagades hur 

utomhuspedagogiken möjliggör utrymmen för barn på ett sätt som en inomhusmiljö inte kan. 

Bland annat lyftes det fram hur det i en barngrupp fanns ett utåtagerande barn som skaffade 

en “arg plats” när de var ute i skogen och när barnet var arg gick hen till sin arga plats. Då 

visste alla andra barn att de skulle låta hen vara ifred. Detta lyftes fram som en stor möjlighet 

och något som endast utomhusmiljön kan erbjuda. Några förskollärare beskrev hur 

utomhuspedagogiken möjliggör neutrala miljöer för barnen. I dessa neutrala miljöer, 

framförallt skogen, menade förskollärarna att det inte finns några färdiga normer som 

berättar för barnen var de ska placera sig och vad de ska leka utifrån vilket kön de har. 

Gården är också en miljö som förskollärarna aktivt försöker göra neutral, där stereotypa 

platser och leksaker inte får utrymme. En förskollärare menade att om de märkte att barn 

skapade stereotypa mallar hade de samtal med barnen om att det inte var någon skillnad 

mellan könen.  

 

Flertalet av förskollärarna menade att den fria leken i skogen utvecklar barnens fantasi och 

kreativitet. I den fria leken leker barnen mer tillsammans och begränsas inte till små 

konstellationer. En förskollärare lyfte fram att det finns många möjligheter, det handlar om 

att pedagoger måste kunna se möjligheterna och vilja anamma möjligheterna, att exempelvis 

ta med material ut i skogen. Möjligheterna med utomhuspedagogik beskrevs på detta sättet:  
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 [...] många fördelar med det, just att vi har en väldigt neutral miljö att arbeta med, när barnen 

kommer ut i skogen så är det ju ingen som berättar att den där granen är en pojk-gran, eller 

det är en flick-sten där borta (Förskollärare UA, 2019).  

[...] i den fria leken får de använda sin fantasi och att de leker mer som en hel grupp, upplever 
vi, när vi är ute i naturen. Att det inte blir de här små konstellationerna utan att man mer 

liksom “nu gör vi det här” och så är alla med på det (Förskollärare UB, 2019).   

Resultaten påvisade att det finns många möjligheter med utomhuspedagogik. Det handlar 

om förskollärares förhållningssätt och vilja att se möjligheterna som finns med 

utomhuspedagogik. Utomhuspedagogik möjliggör att barnen får tillträde till miljöer som ger 

dem möjlighet att springa, klättra och röra sig fritt utan att begränsas av fyra väggar. Skogen 

erbjuder fler pedagogiska rum än vad någon förskola vars verksamhet bedrivs inomhus kan 

erbjuda. För barn i en förskola, där verksamheten bedrivs inom fyra väggar, är möjligheten 

till en “arg plats ”där barnen kan vara helt ifred, en evig utopi. Barnen behöver heller inte 

tänka på att deras lekar stör någon för att de tar upp mycket utrymme eller för att leken är 

högljudd. Barnens fantasi och kreativitet främjas när de befinner sig i miljöer med ofärdiga 

material och de neutrala miljöerna skapar förutsättningar för ett lärande där stereotypa 

normer inte dominerar. Varken naturen eller pedagogerna förmedlar könsstereotypa normer 

vilket medför att barnen vågar undersöka alla platser i naturen eftersom ingen plats är 

reserverad för ett visst kön. I skogen finns inte samma begränsade lekkonstellationer som 

kan ses på förskolegården. 

 

7.2.5 Förskollärares uppfattningar om hur utomhuspedagogik påverkar 

barns lärande 
Samtliga förskollärare ansåg att utomhuspedagogik som pedagogisk inriktning kan påverka 

barns lärande positivt. De flesta förskollärare konkretiserade att fantasi och kreativitet är 

något som utvecklas hos barnen. En detaljerad händelse lyftes fram om hur barnen, när de 

vistades ute i skogen, tog en stor barkbit och låtsades att det var en Ipad och flera barn satt 

runt i ring och tittade på barkbiten/Ipaden och lekte. En förskollärare menade att i naturen, 

utvecklar barnen en kreativ fantasi där språket utvecklas eftersom de behöver beskriva vad 

en pinne eller en sten symboliserar. Då detta inte är en konkret leksak måste barnen beskriva 

hur pinnen ska användas. Ett par förskollärare beskrev mer ingående hur barnen leker nya, 

mer kreativa lekar ute i skogen, som de inte annars leker på gården. En majoritet av 

förskollärarna beskrev hur utomhuspedagogiken erbjuder barnen friare miljöer där de får 

mer utrymme att röra sig på, höras och utforska. Rörelse är något som samtliga förskollärare 

ansåg som viktigt för barns lärande. Utifrån resultatet framgick det av flera förskollärare att 

naturen, framförallt skogen, är könsneutral, vilket skapar ett neutralt lärande fritt från 

fördomar och samma förutsättningar finns för lärande för alla barn, oavsett kön.  

 

Några förskollärare lyfte även fram hur lärande via utomhuspedagogik skapar något konkret, 

något barnen kan ta och känna på samt att barnen får använda alla sinnen när de är utomhus. 

Det framkom även att den kreativitet och fantasi som barnen utvecklade möjliggör att barnen 

kommer fram till nya möjligheter och synsätt. De menade att barnen får både se och uppleva 
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olika saker och de är delaktiga i lärprocessen. En förskollärare gick in mer på djupet och 

förklarade att de hade arbetat med spårbingo, där barnen skulle leta efter spår ute i skogen. 

Detta menade förskolläraren skapade ett stort lärande då barnen fick diskutera med varandra, 

jämföra och reflektera över vad de såg. Detta skapade ett konkret lärande. Det framkom att 

det konkreta lärandet där barnen får uppleva med sina sinnen, är ett bra komplement till att 

endast titta och fundera. Det uppenbarade sig att en kombination av kreativitet, fantasi och 

det praktiska handlandet i naturen skapar och möjliggör ett lärande som barnen kan anamma 

på ett annat sätt. När barnen bygger egna lekmiljöer utvecklas fantasi och kreativitet. En 

förskollärare upplevde att dessa barn tänker annorlunda än barn som leker med färdigt 

material. Det framkom även att barnen kunde, med rika detaljer, återberätta något som de 

hade gjort för länge sedan. Förskolläraren ansåg att detta var för att de hade utfört en konkret 

handling, varit delaktiga i processen och utförandet. Detta ledde till att barnens 

minneskapacitet blev bättre och att ett lärande hade skett.   

 

Samtliga förskollärare beskrev även att barns lärande påverkas av pedagogernas 

förhållningssätt till naturen och lärandet. Om förskollärarna är positivt inställda till att utföra 

aktiviteter och vistas ute i naturen utanför förskolan och förskolegården, överförs denna 

positiva attityd till barnen. Om förskollärarna visade att allt som kan göras inne, även kan 

göras ute kommer barnen också tro och se det. Nedan beskrivs förskollärares syn på hur 

utomhuspedagogik påverkar barns lärande: 

 

[...] just den här kreativiteten, fantasin och det praktiska görandet i naturen, gör att man får 

ett lärande i sig, som man också kan ta till sig på ett helt annat sätt (Förskollärare UE, 2019). 

Vi ser ju att barnen hittar på nya lekar i skogen, att de gör saker som de kanske inte skulle 

göra på en vanlig gård som vi har här som kanske inte är så jätterolig och kanske inte 

inomhus, utan det blir andra lekar, så det tror jag verkligen motiverar deras fantasi liksom, 

det tror jag är jättebra (Förskollärare UB, 2019).  

Resultatet visade att utomhuspedagogik genererar många möjligheter för barns lärande. 

Lärande i utomhusmiljö utvecklar samt stimulerar barnens fantasi, kreativitet och språk. 

Detta sker för att barnen är omringade av oändligt och ständigt material som de behöver 

beskriva sina intentioner med. Barn vars fantasi och kreativitet stimuleras och utvecklas 

kommer även kunna nå nya möjligheter och se saker från nya perspektiv. Utomhusmiljön är 

en plats där alla barn får lära och utvecklas fritt från olika könsnormer som annars kan styra 

eller hindra barn från att utvecklas. När barnen lär sig ute i naturen och får uppleva lärande 

genom konkreta handlingar, uppstår ett fördjupat lärande. Denna djupinlärning möjliggör 

för barnen att komma ihåg kunskapen bättre och längre, än om det endast var en kunskap 

som hade förmedlats till dem. Utomhuspedagogik möjliggör ett konkret lärande där barnen 

får möjlighet att känna och ta på saker och använda alla sinnen. Barn som får vara aktivt 

deltagande i sin lärprocess, prova sig fram samt använda flera sinnen i sitt lärande kommer 

skapa en djupare förståelse av kunskapen. Detta leder till att de minns kunskapen bättre och 

kan återberätta kunskapen med en livlig detaljrikedom. Det framgår även av resultatet att 

förskollärarnas förhållningssätt är av stor vikt för barns lärande i utomhusmiljön. En positiv 

inställning från förskolläraren skapar även en positiv inställning hos barnen att vistas 

utomhus. 
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7.3 Sammanfattande och jämförande analys av delstudie 1 & 2 

Nedan kommer vi att sammanfatta och jämföra resultat från delstudie 1 och 2. För att 

underlätta för läsaren kommer vi i analysen och i diskussionen att benämna förskollärare 

som arbetar med traditionell förskolepedagogik som “förskollärare TP” och förskollärare 

som arbetar med utomhuspedagogik kommer benämnas som “förskollärare UP”.  

Förskollärarnas uppfattningar om utomhuspedagogik hade flera likheter. De likheter som 

uppenbarade sig i resultatet av samtliga förskollärare, oavsett pedagogisk inriktning, var 

uppfattningen att utomhuspedagogik gav barnen många möjligheter. Möjligheterna som 

förskollärare TP uppfattade var fri rörelse och planerad aktivitet utomhus. Den planerade 

aktiviteten utomhus lyftes fram som prioritet framför att barnen endast ska släppas fria på 

gården. Förskollärare TP menade att med utomhuspedagogiken kan matematik och 

naturkunskap integreras på riktigt. Förskollärare UPs uppfattningar om utomhuspedagogik 

är att skapa en trygghet till naturen, ha en närhet till skog och närmiljö samt att 

utomhuspedagogik genererar en hälsosam livsstil. Gemensamt för förskollärarnas 

uppfattningar om utomhuspedagogik var att begreppet var svårtolkat. De skillnader som 

fanns handlar om nyansskillnader i sättet att uttrycka sig. Resultatet visade således inga 

större skillnader på förskollärarnas uppfattningar om utomhuspedagogik.  

Vad gäller arbetet med utomhuspedagogik fanns en likhet mellan förskollärare TP och 

förskollärare UP. De framhöll vikten av förskollärarnas förhållningssätt som viktig för att 

arbetet med utomhuspedagogik ska bli av samt för att få med sig barnen och deras 

nyfikenhet. Den största skillnaden mellan förskollärarnas arbetssätt var att förskollärare TPs 

arbete med utomhuspedagogik och antalet timmar spenderade utomhus var beroende av 

vilka väderförhållanden som råder. Detta var inte något som påverkade förskollärare UPs 

arbete med utomhuspedagogik. Andra skillnader som uppenbarade sig var att förskollärare 

UP lyfte fram arbetssättet att allt som traditionella förskolor gör inne, kan förskollärare UP 

göra ute. Detta var för att de tog med sig mycket material ut i skogen. Några förskollärare 

TP menade däremot att material och leksaker som barnen leker med inomhus inte får tas 

med till utomhusmiljön, då leksakerna lätt kommer bort eller går sönder. Förskollärare TPs 

arbete med utomhuspedagogik innefattar således att de är på gården eller går till skogen med 

barnen och tillämpar någon form av aktivitet eller fri lek. Ännu en skillnad var att några 

förskollärare TP uttryckte en osäkerhet på vad det innebär att arbeta med utomhuspedagogik 

och visste således inte om spontanitet och fri lek tillhörde arbetet med utomhuspedagogik. 

Ett fåtal förskollärare TP beskriver matematik och naturkunskap som två ämnen som de kan 

arbeta med i utomhusmiljön, medan förskollärare UP inte beskriver ingående vad de arbetar 

med. Detta är för att flera av förskollärare UP har hela verksamheten utomhus. Följaktligen 

visar resultatet att skillnaderna är stora vad gäller förskollärarnas arbete med 

utomhuspedagogik mellan förskollärare TP och förskollärare UP, men att det också fanns få 

likheter.  

När det kommer till hinder som förskollärarna upplevde fanns det få likheter. Dessa hinder 

var dåligt väder och att barnen hade dåliga kläder. Skillnaden var dock att dåligt väder för 

förskollärare UP handlade om extremt dåliga väderförhållanden och att de vid dessa tillfällen 
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går in och värmer sig en kort stund alternativt värmer sig vid en brasa ute i skogen eller sätter 

upp vindskydd. Förskollärare TP å andra sidan ansåg att dåligt väder var mildare 

väderförhållanden såsom vind, regn och kyla. Förskollärare TP såg fler hinder än 

förskollärare UP. Dessa hinder som förskollärare TP upplevde var långt avstånd till 

naturmiljöerna, förskolans placering, tidsbrist, att leksaker går sönder eller försvinner ute i 

naturen, förskollärarnas förhållningssätt och barns kläder. Ett hinder som har stor betydelse 

för utomhuspedagogiken var att några förskollärare TP lyfte fram att förskollärarnas 

förhållningssätt till utomhuspedagogik är av relevans. Det är förhållningssättet som avgör 

om utevistelsen blir av eller inte, oavsett väderförhållanden eller andra hinder. Resultatet 

visar således att det finns få likheter vad gäller förskollärares uppfattningar om hinder och 

förskollärare TP såg betydligt fler hinder med utomhuspedagogik jämfört med förskollärare 

UP.  

Möjligheterna som samtliga förskollärare upplevde var att barnen får mycket utrymme att 

röra sig fritt och vara fysiskt aktiva. De lyfte även fram att barnens fantasi och kreativitet 

främjas av utomhuspedagogiken eftersom de arbetar med naturmaterial som inte 

representerar något färdigt som leksakerna gör i inomhusmiljön. Ytterligare en likhet mellan 

förskollärarna vad gäller möjligheter är att de uppfattar att utomhusmiljön bidrar till att 

barnen leker i olika lekkonstellationer. En skillnad i förskollärarnas uppfattning om 

möjligheter med utomhuspedagogik var att förskollärare UP ansåg att naturens material är 

fria från könsstereotypa normer, vilket var något som inte nämndes av förskollärare TP. 

Förskollärare TP tog däremot upp möjligheter såsom bättre socialt samspel mellan barnen 

vilket leder till färre konflikter. Även att barnen blir piggare, får bättre koncentration och att 

spridning av bakterier minskar vid utevistelse. Resultatet visade således att det inte finns 

några större skillnader på förskollärarnas uppfattningar om utomhuspedagogikens 

möjligheter, då samtliga förskollärare såg utomhuspedagogik som något positivt och fyllt av 

möjligheter.  

När det kommer till förskollärarnas uppfattningar om barns lärande med utomhuspedagogik 

framkom det att det finns många likheter i synsätt mellan förskollärare TP och förskollärare 

UP, men uppfattningarna lyftes dock fram på olika sätt. Förskollärare UP lyfte fram att 

utomhuspedagogik främjar barnens fantasi och kreativitet och språk. De menade att när 

barnen upplever konkret lärande med sina sinnen, sker en djupare inlärning för att de får 

känna och ta på saker och då sker ett konkret och tydligt lärande. Kreativiteten och fantasin 

påverkar även barnen till att se nya möjligheter och synsätt på saker och ting. Förskollärare 

TP hade en liknande uppfattning om att barns lärande blir meningsfullt när de får vara ute 

och lära sig med hela kroppen och alla sinnen. Förskollärare TP menade dessutom att 

utomhuspedagogik möjliggör att barn får röra på sig, vilket i sin tur leder till att barns lärande 

främjas, eftersom hjärnan stärks av fysisk aktivitet. Även förskollärare UP lyfte fram 

betydelsen av rörelse, då rörelse bidrar till bättre inlärning. Således blir barnens inlärning 

och koncentration bättre. Det förskollärarna även hade gemensamt var att de lyfte fram det 

praktiska handlandet som något positivt för barns lärande samt att de ser en positiv koppling 

mellan rörelse och barns lärande. Samtliga förskollärare lyfte fram att barns lärande utomhus 

är beroende av förskollärarnas förhållningssätt, det vill säga att de är positivt inställda till att 
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lärandet sker utomhus. Resultatet visade att skillnaderna mellan förskollärarna var att 

förskollärare UP ansåg att allt som kan göras inomhus även kan göras utomhus. Några 

förskollärare TP menade däremot att allt inte är bra att lära ute, då utemiljön innehåller 

störningsmoment som gör att barnen blir fokuserade på annat än det lärande förskolläraren 

vill förmedla. Däremot lyfte förskollärare TP fram flera ämnen som de ansåg att barns 

lärande kan gynnas av om de tillämpas utomhus, som exempelvis matematik, naturkunskap, 

sopsortering, kretslopp samt att en generell natur-och miljömedvetenhet möjliggörs. En sista 

aspekt som togs upp av förskollärare UP var att naturen, men framförallt skogen är 

könsneutral, vilket skapar ett lärande fritt från fördomar. Således visar resultatet att 

likheterna mellan förskollärare TP och förskollärare UP är stora, men det förekommer några 

få skillnader. 

 

8. Diskussion och konklusion 

Nedan presenteras diskussionen av både delstudie 1 och 2. Utifrån den insamlade empirin 

kommer likheter och skillnader att diskuteras för att jämföra förskollärares syn på 

utomhuspedagogik och deras syn på barns lärande utomhus, i olika typer av förskolor. För 

att underlätta för läsaren kommer vi nedan i diskussionen att benämna förskollärare som 

arbetar med traditionell förskolepedagogik som “förskollärare TP” och förskollärare som 

arbetar med utomhuspedagogik kommer benämnas som “förskollärare UP”.  

 

8.1 Diskussion 
Syftet med studien var att jämföra förskollärares syn på utomhuspedagogik och deras syn på 

barns lärande utomhus, i olika typer av förskolor. Fyra frågeställningar har använts 

genomgående i studien; “Vilka uppfattningar har förskollärare om utomhuspedagogik?”, 

“Hur arbetar förskollärare med utomhuspedagogik? ”, “Vilka hinder och möjligheter med 

utomhuspedagogik ser förskollärare?” och “Hur uppfattar förskollärare att 

utomhuspedagogik påverkar barns lärande?”. Med dessa frågeställningar har vi fått fram ett 

resultat och diskussionen kommer innehålla en jämförelse av uppfattningar och synsätt på 

utomhuspedagogik, mellan förskollärare TP och förskollärare UP.  

Resultatet av vår studie visar att uppfattningen om vad utomhuspedagogik innebär varierar 

för samtliga intervjuade förskollärare. Likheterna var att samtliga förskollärare lyfte fram att 

utomhuspedagogik gav barnen många möjligheter. Ohlsson beskriver utomhuspedagogiken 

som ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde, där fysiska upplevelser och 

boklig bildning sker i ett samspel (2015, s. 11). Majoriteten av förskollärare UP lyfte fram 

att utomhuspedagogik för dem innebär att skapa trygghet i naturen, ha en närhet till skog 

och närmiljö samt att utomhuspedagogik genererar en hälsosam livsstil. För majoriteten av 

förskollärare TP innebär utomhuspedagogik fri rörelse och planerad aktivitet utomhus, men 

även att matematik och naturkunskap kan integreras på riktigt. Brügge och Szczepanski 

lyfter fram att den teoretiska kunskapen lättare förstås när den sätts in i en praktisk handling 

tillsammans med konkreta material och erfarenheter i miljön, vilket grundar sig i Deweys 
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begrepp “learning by doing” (2007, s. 51). Dessa uppfattningar om utomhuspedagogik är 

intressanta, då det är förskollärare TP som beskriver utomhuspedagogik som en möjlighet 

för att skapa en förståelse för abstrakta ämnen genom konkreta och praktiska upplevelser. 

Det är alltså pragmatismens grundtanke, att den intressanta och betydelsefulla kunskapen är 

den kunskap som människor kan använda i sin vardag och koppla till sina praktiska 

handlingar (Säljö, 2014, s. 289), som förskollärare TP indirekt beskriver. Gemensamt för ett 

fåtal förskollärare var även att utomhuspedagogik var svårtolkat. Det faktum att några 

förskollärare ansåg begreppet utomhuspedagogik som svårtolkat är intressant, då 

förskolläraren UP faktiskt arbetar med utomhuspedagogik dagligen. Det är därför inte 

konstigt att även förskollärare TP har svårt att veta om de tillämpar utomhuspedagogik i 

verksamheten.  

Det visar sig att arbetssättet till viss del skiljer sig mellan förskollärare UP och förskollärare 

TP, trots liknande uppfattningar om vad utomhuspedagogik innebär. Detta tydliggörs då 

några förskollärare TP ställde sig frågande om utomhuspedagogik innebär spontanitet och 

fri lek eller endast planerad aktivitet. Detta visar att det fanns en osäkerhet kring vissa 

förskollärare TP gällande vad arbetet med utomhuspedagogik innefattar, även om de hade 

uppfattningar om vad utomhuspedagogik innebär. Det framgår i Wojciehowski och Ernst 

artikel att naturen är en optimal inlärningsmiljö, oavsett inlärningsämne och lek i naturen 

ger barn möjlighet att lösa problem, utforska och leka kreativt (2018, s. 4). Gemensamt för 

samtliga förskollärare var deras uppfattning att de som förskollärare skulle agera som 

medforskare och medupptäckare tillsammans med barnen. Att vara medforskare och 

medupptäckare är ett viktigt arbetssätt då förskolläraren kan fånga upp och utveckla barnens 

frågor och således utveckla deras kunskap. Säljö beskriver Deweys begrepp inquiry som att 

förutsättningar för lärande uppstår genom inquiry, när en fråga formuleras. För att få klarhet 

med problemet behöver barnet få ta del av information och fakta för att omvandla undran till 

kunskap (2014, s. 295). Detta påvisar vikten av att förskollärarna är medforskare när barnen 

upptäcker och utforskar så att de kan stödja barnen i deras lärande. Ännu en skillnad som 

visade sig i arbetet med utomhuspedagogik var att förskollärare UP tog ut material och 

leksaker som vanligtvis används inomhus. Några förskollärare TP å andra sidan var inte 

villiga att ta med material och leksaker utomhus då de ansåg att dessa skulle försvinna eller 

gå sönder. Ytterligare en skillnad var antal timmar spenderade utomhus då förskollärare UP 

var ute större delen av dagen. Det enda som hindrade dem från att vara ute var extrema 

väderförhållanden och att barn inte hade rätt kläder. Förskollärare TP spenderade mellan 1–

4 timmar utomhus, beroende på rådande väderförhållanden. Förskollärare TP förde därmed 

ett annat resonemang och menade att de inte behöver vara ute vid regn och kyla och att det 

då passar lika bra att vara inomhus. Det som framkom i dessa resonemang, vad gäller 

huruvida arbetet med utomhuspedagogik blev av, visar att förskollärare TPs förhållningssätt 

är orsaken till att färre timmar spenderas utomhus och att det påverkar hur arbetet ser ut. 

Dowdell m.fl. lyfter fram i sin studie att lärares engagemang för barns utforskande av miljön 

är viktigt för barns lärande (Dowdell m.fl., 2011, s. 33). Utifrån detta resonemang från 

Dowdell m.fl., vill vi lyfta fram att förskollärare TPs argument, visar att förskollärarna TPs 

förhållningssätt kan påverka att verksamheten inte bedrivs lika mycket utomhus.  
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Det största hindret är förskollärarnas förhållningssätt, då det är förhållningssättet som 

påverkar hur mycket svårigheter en förskollärare upplever och hur många av dessa hinder 

förskolläraren kan omvandla till möjligheter. I en studie av Ernst visar resultatet att 

medverkande pedagoger såg många fördelar och möjligheter med utomhuspedagogik, men 

trots detta vägde de hinder som pedagogerna såg starkare, vilket medförde att de inte 

spenderade så mycket tid utomhus som de egentligen ansåg var bra. Det framkom även att 

de hinder som pedagogerna i studien upplevde var vädret, tidsbrist samt svårt att ta sig till 

naturen då det var för långt bort från förskolan (2014, s. 742–743). Dessa svårigheter 

upplevde även förskollärare TP. Förskollärare UPs förhållningssätt omvandlar ett eventuellt 

hinder till en möjlighet då de exempelvis vid extremväder som kyla, vind och regn går in 

och värmer sig en kort stund alternativt värmer sig vid en brasa ute i skogen eller sätter upp 

vindskydd. Nel m.fl. fann i sin studie att medverkande förskollärare uttryckte många hinder 

med utomhuspedagogik, men menade att samtliga hinder kan undvikas genom noggrann 

planering och flexibilitet hos förskollärarna (2017, s. 8). Ett hinder som inte kan påverkas av 

förskollärarnas förhållningssätt och som några förskollärare TP och förskollärare UP lyfte 

fram var att barnen inte alltid har rätt kläder för aktuellt väder. Orsaken till att detta hinder 

är opåverkbart är för att det är vårdnadshavarna som förser barnen med kläder och alla 

vårdnadshavare har olika ekonomiska förutsättningar. Det som däremot kan påverka vilka 

kläder vårdnadshavare förser barnen med är att förskollärarna informerar vårdnadshavare 

om vilka kläder som behövs. Ytterligare ett hinder som upplevdes av några förskollärare UP 

var att barn som har svårigheter med det sociala samspelet enkelt kunde placera sig långt 

ifrån de andra barnen när de var i skogen, då skogen erbjuder stort utrymme. Förskollärare 

TP upplevde fler hinder än väder och kläder, nämligen förskolans placering i förhållande till 

naturmiljöer, tidsbrist, att leksaker går sönder eller kommer bort och förskollärarnas 

förhållningssätt till utomhusmiljön. Dowdell m.fl., lyfter fram nuvarande forskning som 

betonar vikten av barns natur- och utomhusvistelse och lyfter fram hur detta påverkar barns 

välbefinnande på ett positivt sätt. Trots detta vittnar många förskolor om problematiken att 

ta sig till och vistas i naturen (2011, s. 2). En intressant skillnad är således att en majoritet 

av förskollärare TPs upplevda hinder existerar på grund av förskollärarnas förhållningssätt. 

Ett hinder som förskollärare TP menade fanns var att deras förskola inte låg nära en bra 

naturmiljö. Detta lyfter fram frågan om de hade tillbringat fler timmar utomhus även om 

närmiljön hade varit bättre och närmare, eftersom förhållningssättet att inte vistas ute en 

längre tid vid dåligt väder fortfarande finns kvar. Ernst lyfter fram betydelsen av att 

uppmuntra förskollärare att verkligen utnyttja de naturliga utomhusmiljöerna runt 

verksamheten (2014, s. 748–749).  

Trots hindren som framkommer av samtliga förskollärare visar resultatet att förskollärarnas 

syn på möjligheter med utomhuspedagogik uppfattades som något positivt och fyllt av 

möjligheter av samtliga. Wojciehowski och Ernst menar att naturmiljön är en lämplig plats 

att leka och lära sig för barn, då naturen erbjuder många kvaliteter som ständigt förändras, 

vilket stimulerar flera sinnen hos barnen (2018, s. 7). Både förskollärare TP och förskollärare 

UP lyfte fram att barn som vistas i naturmiljö utvecklar både kreativitet och fantasi, då 

naturens resurser erbjuder material som leksaker inomhus inte kan erbjuda, det vill säga, i 

naturen finns det inget färdigt material. Björklund menar att upplevda erfarenheter är viktigt 
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för barns utveckling av kreativitet och fantasi (2016, s. 95). Enda skillnaden som visade sig 

var att förskollärare UP lyfte fram naturens material som fria från könsstereotypa normer, 

vilket förskollärare TP inte nämnde. Förskollärare TP lyfte å andra sidan fram att socialt 

samspel sker mellan barnen vilket bidrar till färre konflikter. De lyfte även fram att barnen 

blir piggare, får bättre koncentrationsförmåga och att spridning av bakterier reduceras vid 

utevistelse.  

Förskollärarnas syn på hur utomhuspedagogik påverkar barns lärande varierade, samtidigt 

som de utgick ifrån samma grund. Förskollärare UP menade att upplevelser i naturen där 

barnen får använda alla sina sinnen bidrar till en djupare inlärning. När barnen får känna och 

ta på saker sker ett konkret och tydligt lärande. Björklund menar att barn behöver få 

möjlighet att uppleva med alla sinnen då de vistas ute i naturen eftersom det kan leda till 

starka upplevelser som barnen minns en lång tid. När fler sinnen tillämpas, kommer ett 

djupinlärande ske vilket gör att barn kommer ihåg en kunskap en längre tid. 

Sinnesupplevelserna som barnen får i naturen bidrar till bättre fantasi och nyskapande 

tänkande (2016, s. 95). Liknande uppfattning hade förskollärare TP, vars uppfattning var att 

när barnen är ute och får lära sig med hela kroppen och alla sinnen blir lärandet meningsfullt. 

Förskollärarna lyfte således fram olika aspekter på det praktiska lärandet. Förskollärarna 

beskriver en pragmatisk kunskapssyn där lärande sker genom praktiska handlingar, vilket 

ansluter väl till Säljös definition av pragmatism (2014, s. 287). En annan aspekt som 

framkommer av resultatet är att barnen får känna och uppleva med sin kropp, vilket kopplas 

till det upplevelsebaserade lärandet (Wilson m.fl., 2018, s. 1). Den enda skillnaden mellan 

förskollärarnas uppfattning om hur utomhuspedagogik påverkar barns lärande var att 

förskollärare UP menade att allt som kan göras inne kan även göras ute. Förskollärare TP 

menade å andra sidan att allt inte är lämpligt att lära utomhus, eftersom barnen blir 

distraherade av omgivningen, men att barns lärande vad gäller ämnen som matematik och 

naturkunskap kan med fördel läras utomhus. Förskollärare TP menade även att 

utomhuspedagogik gynnar barns lärande först när barnen får röra på sig, för att det är då som 

hjärnan gynnas vilket leder till en bättre inlärning och högre koncentration. Även 

förskollärare UP lyfte fram rörelsens betydelse för barns lärande. Hansen sammanfattar 

forskning och påvisar att fysisk aktivitet gynnar barns inlärningsförmåga och att fysisk 

aktivitet stärker minnet, således är rörelse det viktigaste för minnet (2016, s. 134 & 182). 

Det visar sig att det finns stora skillnader vad gäller förskollärarnas förhållningssätt, då 

förskollärare TP ansåg att endast vissa ämnen är lämpliga att lära i utomhusmiljön. En studie 

av Ernst påvisar att pedagoger ofta associerar utomhusmiljön med enstaka 

lärandesituationer, exempelvis fysisk aktivitet samt social utveckling, snarare än att vidga 

sina vyer för utomhusmiljöns många utvecklingsmöjligheter. Detta menar Ernst kan bidra 

till att pedagoger inte tar tillvara på möjligheterna med utomhusmiljön, då de inte har 

kunskap om dess fördelar, vilket i sin tur leder till ett begränsat utbud av lärandemöjligheter 

för barnen (2014, s. 738). Samtliga förskollärares resonemang om vad som är möjligt att 

undervisa utomhus är intressanta. Vissa ämnen är svårare att undervisa i utomhus, men det 

är viktigt att ta tillvara på de möjligheter som olika miljöer erbjuder och då utmana sitt 

förhållningssätt samt sina kunskaper och våga anamma svårigheterna. Änggård menar att 

det är de vuxnas ansvar att besluta om vilka aktiviteter som är lämpliga att utföra utomhus 
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eller inomhus, men det viktigaste är att lek, äventyr och erfarenheter möjliggörs även i 

utomhusmiljön (2014, s. 49). Som nämnt tidigare upplevde förskollärare TP en viss 

osäkerhet för vad utomhuspedagogik är samt hur detta ska tillämpas i arbetssättet. Brügge 

& Szczepanski menar att det viktigaste inte är att en förskollärare besitter all världens 

kunskap, utan att de istället är engagerade och nyfikna tillsammans med barnen i 

utforskandet (2007, s. 44).  

Syftet med studien var att jämföra förskollärares syn på utomhuspedagogik och deras syn på 

barns lärande utomhus, i olika typer av förskolor. Utifrån svaren som frågeställningarna gav 

tydliggjordes att barns lärande med utomhuspedagogik är starkt kopplat till förskollärarnas 

förhållningssätt. Även barns kläder är ett bidragande hinder till att utomhuspedagogik inte 

kan tillämpas i verksamheten. Följaktligen kan förskollärarna inte vara ute längre perioder 

om barnen inte har tillräckligt bra kläder. Det är således förskollärarnas förhållningssätt till 

utomhuspedagogik samt vissa hinder som avgör om arbetet med utomhuspedagogiken får 

en plats i verksamheten. 

 

8.2 Konklusion 
Efter denna studies genomförande dras slutsatsen att utomhuspedagogik gynnar barns 

utveckling och lärande på många olika sätt. Resultatet har visat att förskollärarnas 

uppfattningar är att barnen utvecklar upplevelsebaserat lärande när barnen får ta del av 

konkret lärande genom erfarenheter, sinnen och rörelse. Barnen utvecklar även fantasi och 

kreativitet i utomhusmiljön. Samtliga förskollärare såg betydligt fler möjligheter än hinder 

med utomhuspedagogik, men för förskollärare TP vägde hindren tyngre, trots att de 

upplevde fler fördelar med utomhuspedagogiken. Detta resulterade i ett arbetssätt där de 

hinder de såg påverkade om utevistelsen blev av. Detta visar att det är förskollärarnas 

förhållningssätt som är av störst betydelse huruvida arbetet med utomhuspedagogik blir 

verklighet, men även vissa hinder, såsom barns kläder blir ett avgörande hinder för 

förskollärarna att kunna vistas ute en längre tid. Eftersom vår studie baseras på kvalitativa 

intervjuer och förskollärares uppfattningar, skulle det vara intressant om vidare forskning 

kunde baseras på en längre tidsperiod där både intervjuer och observationer används som 

metod, för att få en bredare bild av hur förskollärarna agerar i verkligheten.  
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10. Bilaga 

 

Inledningsfrågor 

1. Vad heter du? 

2. Hur länge har du arbetat inom förskolan? 

3. Vilket år tog du förskollärarexamen? 

4. Hur skulle du beskriva er verksamhet/hur ser en typisk dag ut?  

Intervjufrågor: 

5. Vad innebär utomhuspedagogik för dig? 

6. Arbetar ni med någon form av utomhuspedagogik i er verksamhet?  

a. Hur ser detta arbete med utomhuspedagogik ut?  

b. Vad är det du tror påverkar er till att arbeta/inte arbeta med utomhuspedagogik? 

c. Hur många timmar om dagen är ni ute? 

7. Tror du att utomhuspedagogik som pedagogisk inriktning kan påverka barns lärande 

positivt? 

a. Vad är det med utomhuspedagogiken som du tror påverkar barnens lärande 

positivt/negativt?  

8. Hur kan din syn på utomhuspedagogik påverka barnens lärande utomhus? 

9. Vilka möjligheter upplever du finns med utomhuspedagogik? 

10. Vilka hinder upplever du finns med utomhuspedagogik? 

11. Skulle du säga att förskolans inriktning och arbetssätt påverkar din personliga syn på 

utomhuspedagogik? 

    a.   Om ja, på vilket sätt? 

12. Skulle du säga att din personliga syn på utomhuspedagogik påverkar förskolans 

arbetssätt? 

a.   Om ja, på vilket sätt?  

13. Har du något mer att tillägga på någon av ovanstående frågor? 


