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Sammanfattning 

Den här studiens syfte är att skapa en djupare förståelse för hur olika faktorer kan påverka 

förskollärares möjlighet till att använda sig utav utomhuspedagogik. Hur ser förskollärarna på 

utomhuspedagogik och att använda sig utav utemiljön på förskolan? Vilka faktorer upplevs lägga 

begränsningar och möjligheter för att det ska bli möjligt? Metoden som används i studien är 

kvalitativ intervju. Intervjuerna som gjorts har spelats in och transkriberats. Utefter detta har 

materialet analyserats med hjälp av frågeställningar och studiens teoretiska utgångspunkt som är 

ramfaktorsteoretiskt perspektiv och habitusperspektiv.  

Resultatet visar att utomhuspedagogik är någonting som eftertraktas i förskolan, men har olika 

betydelse och innebörd beroende på förskola och person. Utevistelsen på förskolan är inte alltid 

pedagogiskt motiverad, utan används mycket av praktiska skäl. Faktorer som tid, barngrupp, 

personal, kunskap och miljö har visat sig ha stor betydelse för hur förskollärarna ser på utevistelse 

och deras möjlighet till att planera en genomtänkt och pedagogisk uteverksamhet.  
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Inledning  

Att barn ska få vara ute och inspireras av utemiljön är någonting som är viktigt och som man 

behöver ta med sig i sin yrkesroll som förskollärare. Jag upplever att i utemiljön finns det många 

pedagogiska redskap att använda för att stimulera barnens lärande inom flera olika områden. Efter 

att ha praktiserat på olika förskolor och skolor stärktes mitt intresse, då jag märkte ett ökat 

engagemang för utomhuspedagogik. Det jag även upplevde var att det fanns ett antal olika faktorer 

som på ett eller annat sätt påverkade pedagogernas möjlighet till utevistelse. Utevistelsen upplevdes 

heller inte lika planerad som det arbete som utfördes inomhus. Jag upplevde även att det fanns en 

blandad syn på vad utomhuspedagogik egentligen är och hur pedagogerna tolkar det, är 

utomhuspedagogik bara att vistas utomhus eller krävs det mer för att få kalla det 

utomhuspedagogik? Litteraturen om utomhuspedagogik ger en komplex bild av vad 

utomhuspedagogikens innehåller och vad utevistelse är bra för. Efter att ha fördjupat mig i tidigare 

forskning väcktes frågorna: vilka erfarenheter har förskollärare av att använda utemiljön och hur 

ser deras förhållningssätt till utomhuspedagogik ut? Jag blev även intresserad av att ta reda på hur 

pedagogerna uppfattar att olika ramfaktorer kan ha betydelse för pedagogernas möjligheter till att 

utforma utevistelsen.  

Intentionen med studien är att få en inblick i vilka faktorer man som pedagog kan behöva ta 

hänsyn till när det gäller utevistelse och hur pedagogerna upplever detta. Till sist vill jag tacka de 

pedagoger som ställt upp och gjort denna studie möjligt och jag vill även tacka min familj och 

vänner som funnits där som ett tålmodigt stöd för mig. 
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Bakgrund 

Utevistelse vet de flesta är viktigt för att må bra och inte minst för barnen. I Sverige har utevistelse 

ansetts som naturligt sedan en lång tid tillbaka. Redan på 1950-talet dök det upp Skogsmulleskolor 

och på 1980-talet kom de första Ur och skurförskolorna. Trots det finns det delade åsikter om 

vilken betydelse utevistelse har för barnen. Gunilla Halldén, professor vid Tema barn vid 

Linköpings universitet, ifrågasätter i en artikel ur Lärarnas nyheter (2011-03-17) det oreflekterade 

sätt som finns ute på förskolor om utevistelse. Hon saknar en diskussion om vad utevistelse kan 

betyda för barnen. Vilka begränsningar och tillgångar finns det? Det är inte så enkelt som att alla 

barn mår bra av att vistas utomhus. Halldén menar på att utomhus borde innebära speciella 

kvaliteter och att det bör finnas ett kritiskt reflekterande hos pedagogerna som Halldén idag saknar. 

När pedagoger menar att de ska vara utomhus är det vanligtvis frågan om förskolegården, men 

räcker det? Halldén hävdar att utomhus borde innebära speciella kvaliteter och då det finns en 

oreflekterad tilltro till naturens goda inverkan blir det svårt att utnyttja naturens pedagogiska 

potential (Eliasson, 2010-03-17). 

Utevistelse kan göra att personal och barn upplever en större glädje i arbetet vilket påverkar 

gruppen på ett positivt sätt. Personalen upplever även att utevistelsen skapar större lugn och 

koncentration hos barnen vilket gör att de lär sig mer. I artikeln nämns det dessutom hur 

utomhusmiljön har en stor betydelse för utvecklingspotentialen i barns lek, lärande och hälsa. 

Studier, som gjorts på förskolor, visar att barnen blir lugnare efter en dos utevistelse och det i sin 

tur påverkar kunskapsinhämtningen, men frågan är om det är själva utevistelsen som skapar detta 

eller om resultatet skulle bli likadant om förutsättningarna inomhus var detsamma som utomhus 

(Gran, 2011-03-18). Lärande sker hela tiden, det spelar ingen roll om man befinner sig inomhus 

eller utomhus och det beror på pedagogens förhållningssätt och förmåga att stimulera barnen. Ute 

i förskolorna finns det dock en risk att personalen blir stående i en klunga på förskolegården och 

inte är delaktiga med barnen. Som pedagog bör man ligga steget före barnen både inne och ute och 

i förskolans läroplan är det förtydligat: 

Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge utrymme för 

barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. 

Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö 

(Lpfö98/10). 

Det komplexa och mångfacetterade begreppet utomhuspedagogik introducerades i Sverige i ett 

akademiskt sammanhang för första gången vid det som skulle komma bli centrum för miljö- och 

utomhuspedagogik vid Linköpings universitet i början av 1990-talet. Där har utomhuspedagogiken 

haft en stadig tillväxt och ämnet förekommer vid flera universitet (Szczepanski & Dahlgren, 2011). 

Då denna studie undersöker utomhusvistelsen på förskolan så kommer det att läggas en stor vikt 

vid utomhuspedagogik. Utomhuspedagogik kan ses som ett alternativ till den traditionella 

klassrumsundervisningen och kan erbjuda barnen utemiljön som en plats för lärande. Szczepanski 

& Dahlgren (1997) beskriver att utomhuspedagogikens grundläggande idé är att skapa upplevelser 
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i uterummet. Syftet som de uttrycker med utomhuspedagogik är att skapa upplevelser i en autentisk 

miljö där det sker en direktkontakt mellan barnet och miljön. Den utgår från ett erfarenhetsbaserat, 

handlingsinriktat bildningsideal som skapar många möjligheter till kontakt med natur, kultur och 

samhälle. Utomhuspedagogiken kännetecknas främst genom att skapa erfarenheter utanför den 

bokliga kulturen och har som centralt mål att utbilda en varsamhet mot vår natur- och kulturmiljö 

samt utveckla ett ansvar hos barnen för allt levande och den landetik som finns (Szczepanski & 

Dahlgren, 1997). Utomhuspedagogiken är dock inte ett enhetligt koncept och bär på ett stort utbud 

av betydelser och det pågår många debatter om hur, vad och var utomhuspedagogiken pågår och 

vad utomhuspedagogiken egentligen är (Hansson, 2014).  

Med detta som bakgrund väcks intresset att undersöka vilka faktorer som kan ha betydelse för 

att pedagogerna ska kunna bedriva en reflekterad utevistelse samt hur pedagoger ser på utevistelse 

och utomhuspedagogik. 
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Litteraturöversikt 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning och studiens teoretiska utgångspunkter att presenteras.  

Tidigare forskning  

Utomhuspedagogik är ett komplext begrepp och kan belysas på flera sätt. Därför kommer denna 

forskningsöversikt att visa upp olika vinklar inom detta. Denna forskningsöversikt kommer sedan 

att diskuteras tillsammans med resultatet av studien med koppling till den teoretiska 

utgångspunkten.   

Utemiljö och naturkontakt  

I den pedagogiska forskningen läggs det vikt vid att ta fasta på kontinuitet, långsiktighet och 

struktur i ramarna för naturmöten, samtidigt som det är viktigt med öppenhet och flexibilitet inför 

de infall och idéer som dyker upp hos barnen för stunden. I en rapport från naturvårdsverket 

beskrivs utemiljön vanligtvis som ett ”frirum” för barn. Det ska vara en plats där barnen 

självständigt kan skapa sig egna rumsliga och sociala sammanhang och upprätthålla olika 

gemensamma barnkulturella uttryck som lekar och kojbygge (Mårtensson; Lisberg-Jensen; 

Söderström; Öhman, 2011). Naturkontakt beskrivs inte som en självklarhet för dagens barn på 

grund av en kombination av faktorer. Den kan påverkas av hur familjens vardag är organiserad 

eller genom brist på intressanta naturkvalitéer i närmiljön. Genom miljöförbättringar kommer man 

långt i barnens utforskande av sin omgivning och om den gröna omgivningen är av god kvalitet 

visar studier att pedagoger lättare flyttar ut sin verksamhet (Mårtensson; Lisberg-Jensen; 

Söderström; Öhman, 2011). I Norden är naturkontakt något som varit självklart för de flesta barn 

och generellt har det funnits en god tillgång till naturliknande miljöer och därför har utevistelse 

haft en given plats i barnens vardag. Samtidigt pekar en hel del studier på att barn generellt 

spenderar mindre tid utomhus (Mårtensson, 2011). Mårtensson (2011) skriver att barn använder 

alla sina sinnen när de utforskar sin omgivning. Samtidigt leker barnen en stor del av sin tid och 

gröna lekmiljöer har visat sig gynna den lekfulla attityden och skapar öppna och kreativa sociala 

situationer. Hon beskriver det som att pedagogerna måste fråga sig hur barn använder den fysiska 

miljön och vad de gör på platsen. Naturen kan ses som element med specifikt ”naturliga” 

egenskaper som möjliggör, hindrar eller främjar specifika aktiviteter. Naturen fyller många olika 

funktioner och används för att skapa mening i tillvaron (Mårtensson, 2011). Planeringen av 

utemiljön kan ha en svårighet i att barnen vanligtvis får sin naturkontakt i omgivningar som de 

vuxna tar för givet finns där, och som de är förtrogna med (Mårtensson, 2011).  



 

9 
 

Utemiljön som plats för lärande 

Szczepanski (2013) har gjort en intervjustudie där han har undersökt vilka uppfattningar lärare har 

av platsens betydelse för lärande och undervisning utomhus. I studien deltog 19 lärare verksamma 

i årskurserna f-6. Det som framgick av hans studie var att lärarna hade en osäkerhet kring sitt sätt 

att förklara varför de använder sig av specifika platser och koppla dessa till sina 

undervisningsmetoder. Lärarna uppfattade främst skogen som en pedagogisk möjlighet och ett 

komplement till klassrummets lärmiljö. De uppfattade också att utomhusmiljön stimulerade 

fantasin, som därigenom befäste kunskapsbildning, och att utemiljön ger en större yta vilket skapar 

större frihet (Szczepanski, 2013). Lärarna i studien upplevde även att tiden disponerades på ett 

friare sätt ute i naturen än i klassrummet och detta ledde i sin tur till en minskad stress hos lärarna. 

Szczepanski (2013) hävdar att många lärare saknar egna närmiljörelationer och därmed saknar de 

även möjligheten att knyta an till lärmiljöer utomhus i undervisningen. 

Szczepanski har även gjort studier tillsammans med Dahlgren om hur lärare uppfattade olika 

hinder för en utomhuspedagogisk undervisning. De uppfattade att det fanns en rädsla och oro hos 

lärarna för hälsa och säkerhet, särskilt den egna osäkerheten. Lärarna uttryckte även en begränsning 

när det gäller tid, resurser och stöd från övriga kollegor. De upplevde också att det finns en brist 

på stöd för utomhusundervisning i lärarutbildningarnas styrdokument (Szczepanski & Dahlgren, 

2011).  

Emilia Fägerstam (2012) har gjort studier i både Sverige och Australien där hon har följt 

undervisning utomhus på högstadiet. Under ett år följde Fägerstam lärare och elever i en blandad 

undervisning utomhus och inomhus som hon sedan jämförde med lärare som endast utförde sin 

undervisning inomhus. Studien visade att undervisningen utomhus gjorde att eleverna blev mer 

intresserade, lärde sig mer samt arbetade bättre tillsammans. Utomhusundervisningen gav ett större 

engagemang och deltagande än undervisningen inomhus och lektionerna upplevdes roligare och 

det sociala klimatet förbättrades (Fägerstam, 2012). Ett resultat liknande med Szczepanski (2013) 

beskriver Fägerstam en osäkerhet hos lärare inför mötet med utomhusundervisning. Lärarna med 

kritisk attityd upplevde undervisningsformen som tidskrävande, då de inte ansåg att kursplanerna 

var anpassade efter undervisningsformen och att utevistelser utanför den traditionella skolmiljön 

förknippades med säkerhetsrisker (Fägerstam, 2012). Ett annat resultat visade att undervisningen 

och lärandet utomhus ledde till att eleverna utvecklade nya resurser och de fick visa fler sidor av 

sin personlighet. Lärarna upplevde även att de utvecklade en närmare relation och kommunikation 

till sina elever. Fägerstam (2012) konkluderar sin undersökning med att även om 

utomhusundervisningen upplevs som mer tidskrävande än den traditionella 

inomhusundervisningen, är utomhusundervisningen en mer effektiv lärande strategi.  

Barbara Landt Ifvarsson, pedagog och förskollärare vid Stockholms universitet, har utfört 

observationer på olika förskolor. I artikeln ”Barns initiativ till lek är viktiga att ta tillvara – 

fallbeskrivning från en vattenpöl” skriver hon om sina observationer på en av dessa förskolor. Det 

centrala innehållet i Landt Ifvarssons studie är vikten av att ha kompetent förskolepersonal. 
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Personalen ska kunna ta tillvara på de lekmöjligheter naturen i förskolans utemiljö erbjuder och 

samtidigt ha ett barnperspektiv. I sina observationer har hon uppmärksammat en oenighet bland 

personalen i bemötandet av barnens aktiviteter i utemiljön. Ett exempel från studien är hur en i 

personalen vill stötta barnen i deras upptäckter medan en annan blir irriterad över att barnen blöter 

ner sig och därmed avlägsnar deras nyupptäckta lek. Landt Ifvarsson (2013) beskriver detta utifrån 

ett barnperspektiv där barnen spontant hittat en lekarena. Genom att göra dessa upptäckter får de 

stimulering, lär sig undersöka, utforska, glädjas och därigenom lära sig något nytt. Hon sätter detta 

i motsatts till ett personalperspektiv där barnen ska lyda och göra som de vuxna säger. Så hur kan 

dessa fullständigt olika perspektiv harmonieras? Landt Ifvarsson (2013) beskriver detta som en 

fråga om kompetensutveckling. En välutbildad personal kan sporra barnens upptäckarglädje och 

lärande oavsett hur utemiljön ser ut. När dessa olika perspektiv kolliderar hos personalen kan det 

uppstå irritation och frustration. En ensam förskollärare med kunskap om små barns lärande startar 

aktiviteter med ett otvunget och givande lärande med det som naturen erbjuder. När denna 

medvetna lärare möter personal som ska ha det ”rent och snyggt” kan det uppstå frustration. Landt 

Ifvarsson (2013) konkluderar sin artikel med att påpeka att förskolan ska ha kompetens att kunna 

läsa barns lek och vara lyhörda för och visa hur leken utvecklas.  

Utomhuspedagogik 

Szczepanski (2013) belyser vikten av platsinteraktion när han diskuterar utomhuspedagogik och 

genom att växla mellan inomhus och utomhus ges eleverna tillgång till flera platser för lärande. När 

man använder sig utav icke textbaserad praktik får eleverna uppleva smaker, dofter och ljud som 

kan vara svåra att uttrycka i ord. Utomhus- och inomhusundervisning kan komplettera varandra 

och därigenom stärka den didaktiska modellen för undervisningen. På det viset skapas även ett 

erfarenhetsbaserat perspektiv. Fägerstam (2012) skriver att utomhuspedagogik kan ge eleverna en 

mer bestående kunskap än den traditionella inomhusundervisningen.  

Hansson (2014) beskriver att det finns ett privilegium i utomhuspedagogiken som uttrycks 

genom att göra åtskillnader mellan olika former av erfarenheter och de olika kunskapsformer som 

erbjuds inom utomhuspedagogiken respektive inomhuspedagogiken. Utomhuspedagogiken 

beskrivs att erbjuda särskilda möjligheter som involverar hela människan, inklusive kropp, känslor, 

intuition och alla sinnen, medan inomhusundervisningen beskrivs att endast engagera sinnet. 

Utomhuspedagogiken beskrivs vidare ge möjligheter att skapa en individuell relation till det 

förflutna. Hansson (2014) skriver hur läroböckerna i utomhuspedagogik ger stereotypa 

beskrivningar av klassrumsundervisning genom att flitigt använda begrepp som ”hjärncentrerad” 

och ”instrumentella” och genom att tillföra teoretisk undervisning som enbart fokuserar på ”ytlig” 

och ”objektiv” kunskap. Dessutom framhävs utomhuspedagogiken som tillhandahållande av 

kunskap genom en förtrogenhet, medan inomhusundervisningen framställs som tillhandahållande 

av påståendekunskap. Utomhuspedagogiken beskrivs även ge exklusiva möjligheter till att förbättra 

elevernas relationer till naturen och skapa ett upprättande av skillnader mellan inomhus- och 



 

11 
 

utomhusundervisning. Utomhuspedagogik och lärande beskrivs som enskilda sinnesupplevelser 

som förbättrar varje individs kunskapsuppbyggnad genom individuella erfarenheter. Detta ställs i 

kontrast till inomhusundervisningen i klassrummet som utgör en pedagogisk situation där eleverna 

erbjuds endast färdiga paket av kunskap som överförs via textböcker eller lärare (Hansson, 2014). 

Zink & Burrows (2008) har i sin studie beskrivit hur utomhus är intimt knuten till plats, utrymme, 

aktivitet, process och metoder. I litteraturen som finns om utomhuspedagogik karaktäriseras 

”utomhus” för det mesta som en entydigt bra plats att vara på, en plats som ökar elevernas 

pedagogiska erfarenheter och som kan ha en mängd dimensioner. I studien diskuteras den 

komplexitet som finns i den utomhuspedagogiska litteraturen och att det inte finns någon direkt 

diskussion över vad ”utomhus” är. Det tenderar då att vara kopplat till de föreställningar som finns 

om en naturlig miljö. Vad utomhus betyder tycks utgå från det utrymme som finns i naturen och 

detta leder till att det som räknas som utomhus inom utomhuspedagogiken inte nödvändigtvis 

verkar vara en viktig fråga att ställa.  

Hansson (2014) har i sin avhandling gjort en textanalys där hon analyserat svenska läroböcker i 

utomhuspedagogik. Redan i början av 1900-talet fanns det ett värde i att ”gå ut ur klassrummet” 

och möta naturen i den svenska läroplanen. I likhet med Zink & Burrows (2008) studie beskriver 

Hansson (2014) att i den utomhuspedagogiska forskningen ifrågasätts inte naturen som den 

självklara platsen, och naturen tas ofta för given och betraktas som utan tvekan bra. I den 

utomhuspedagogiska litteraturen förmedlas regeln att naturen är bra för dig genom poetiska 

skildringar av en personlig, positiv och naturnära upplevelse. Att vara i naturen sägs enligt 

utomhuspedagogiken öka den pedagogiska möjligheten, dels för att naturen öppnar möjligheter 

men också på grund av det sätt som naturen skiljer sig från miljön inomhus (Zink & Burrow, 2008).  

Genom att göra dessa skildringar och beskrivningar menar Hansson (2014) att naturen utgör en 

grund för ett gott liv och som den ultimata inspirationskällan. Utomhuspedagogikens tanke är 

erbjuda exklusiva möjligheter att stärka barnens relation till naturen och att förmedla detta genom 

att skildra möten med naturen utomhus. Jämfört med inomhusundervisningen ska 

utomhuspedagogiken erbjuda exklusiva möjligheter att förbättra elevernas relationer till naturen 

och utomhusundervisningen ska skapa möten med miljöer som skiljer sig från de som förekommer 

i det dagliga livet och vardagen. Mötet med naturliga utomhusmiljöer beskrivs som att engagera 

fler sinnen, öka till djupare känslor och skapa djupare relationer till naturen än mötet med en text. 

I flera av de läroböcker som analyserats uppges det att utomhuspedagogik ska ske i olika ”miljöer”, 

till exempel skolgårdar, stadslandskap, vattenlandskap och industrier. Den utomhuspedagogiska 

litteraturen framställer dock orörda ostrukturerade och öppna platser, och föreslår att de aktiviteter 

och övningar som erbjuds i läroböckerna ska utföras i naturliga miljöer som skogar, fält och fysiska 

miljöer som är så fria som möjligt från människans påverkan. Detta innebär att inlärning som sker 

i en naturlig miljö är mer värdefull (Hansson, 2014).  
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Förhållningsätt till utomhuspedagogik  

I tidigare gjorda examensarbeten har studenter undersökt pedagogers förhållningsätt till 

utomhuspedagogik. Soppela (2013) fick i sin studie fram resultatet att pedagogerna upplevde att 

genom att använda utemiljön fick barnen möjlighet att använda sig utav de fem sinnena lukt, känsel, 

syn, smak och hörsel. Genom dessa sinnen kunde barnen få uppleva lukten av blommor, smaken 

av bär eller känna om någonting är hårt eller mjukt. Barn med svårigheter i att räkna, skriva eller 

läsa fick en annan inriktning till att hämta kunskaper om de befann sig utomhus. Pedagogerna som 

deltog i studien framhävde även värdet av att integrera olika kunskapsämnen i lärandet utomhus 

och att barnen fick möjlighet till rörelse på samma gång. De påpekade även att det är viktigt att 

kunna ta tillvara på det material som naturen har att erbjuda. När pedagogerna diskuterade 

utomhuspedagogik var matematik ett återkommande ämne och de använde vanligtvis material i 

skogen för att mäta exempelvis kroppslängd och storlek på fötter, pedagogerna ansåg att eleverna 

på detta sätt fick uppleva matematik i meningsfulla sammanhang (Soppela, 2013). 

En annan studie av Fridh & Elfwing (2014) visar på ett liknande resultat då de har undersökt 

hur lärare uppfattar utomhuspedagogik och många av lärarna såg utomhuspedagogik som ett 

komplement till den traditionella klassrumsundervisningen och som en metod som ger möjlighet 

till ett annat sätt att lära sig på. Lärarna som intervjuades ansåg att det är viktigt att använda sig utav 

olika metoder för att kunna nå ut till alla elever, och utomhuspedagogiken blir då en bra metod för 

de barn som inte förstår den teoretiska delen. Genom utomhuspedagogiken upplevde lärarna att 

det skapades en större förståelse hos eleverna och att de elever som är mer praktiskt lagda behöver 

se, uppleva och göra för att förstå. I likhet med Soppela (2013) uttrycker lärarna i Fridh & Elfwings 

(2014) studie att eleverna får lära med alla sina sinnen och att lärande bör ske på olika sätt. Hos 

eleverna skapas djupare förståelse genom att kunskapen konkretiseras för eleverna, detta var ett 

starkt argument för att lärarna använder sig utav utomhuspedagogik.  

I Fridh & Elfwings (2014) studie framhäver lärarna att de uppfattar att det sker mindre konflikter 

utomhus, att det större utrymmet underlättar. Lärarna påpekar dock att det också förekommer 

konflikter utomhus, men att även det är en del utav lärandet. De diskuterar att det kan vara en 

utmaning för eleverna att ha undervisningen utomhus och att det kräver ett annat slags samarbete. 

Utomhus utvecklar eleverna sociala kompetenser när de löser konflikter och utemiljön uppfattades 

av lärarna öka elevernas fantasi och problemlösningsförmåga (Fridh & Elfwing, 2014). 

Förskolegårdens betydelse för utevistelsen 

Mårtensson (2004) skriver att det i Sverige betraktas som självklart med utevistelse i förskolan. 

Utevistelsen tillsammans med andra aktiviteter, så som sagostund, vila och samling är en del av 

verksamheten. I läroplanen för förskolan (Lpfö 98, 2010) står det att barnen ska få tillägna sig ett 

kunnande kring naturen och förståelse för människans delaktighet i denna. Samtidigt betonas 

lekens betydelse för barnens utveckling och lärande där särskilt skapande och gestaltande betonas. 
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Mårtensson (2004) beskriver hur utevistelse är rutin i förskolans vardag och ofta förlagd till en 

bestämd tid och organiserad på ett visst sätt, detta förläggs vanligtvis till förmiddagen på de flesta 

förskolor och kan kompletteras med ett eftermiddagspass.  

I sin avhandling har Mårtensson (2004) studerat utomhuslek på skolgården. I studien har hon 

tittat på två förskolegårdar, en på landsbygden och en i förorten. På de båda förskolorna intar 

personalen en mer låg profil under utevistelsen och vistas oftare på vissa delar av gården. 

Personalen på förskolan belägen på landsbygden vistades mestadels på ett par bänkar intill 

förskolans hus och därifrån kunde de ha en överblick över barnen som lekte på gården. Barnen 

verkade intressera sig och längta ut i de omgivningar på gården som innehöll fler buskage, skog 

och äng (Mårtensson, 2004). Utomhusmiljön bör enligt Mårtensson (2004) innehålla 

föränderlighet, variation, plasticitet och innehållsrikedom som kan tillföra fascination och 

överraskning under leken. Det kan vara enskilda naturelement som blir dynamiska leksaker eller 

det kan vara landskapets form och innehåll som bidrar till oförutsägbarhet.  

Mårtensson (2004) har i sin studie kommit fram till att omgivningen har stor betydelse för hur 

olika lekredskap kommer till användning under utomhusleken. De anlagda lekmiljöernas 

begränsningar blir uppenbara och det blir en akilleshäl om naturmiljö inte finns som en självklar 

bakgrund i den byggda miljön. De miljöer som är utsedda till barn ska ha ett utrymme till utevistelse 

och lek. Förskolegården har blivit en allt viktigare del av många barns uppväxtmiljö och därför är 

det märkligt att planeringen av dessa miljöer blivit mindre ambitiös med åren (Mårtensson, 2004). 

Det är inte ovanligt att förskolor idag finns integrerade i bostadskvarter med saknad av en egen 

utegård. Personalen måste då se till barnens intressen och omgivningens önskemål om hur 

utemiljön runt förskolan ska användas. Detta sker mycket på bekostnad av barnens lek 

(Mårtensson, 2004).  Mårtensson (2004) beskriver att även de praktiska möjligheterna pedagogerna 

har till utflykter utanför förskolan har minskat, detta i samklang med pedagogernas ambitioner att 

barnen steg för steg ska få utforska gårdens vidare omgivningar. Hon fortsätter med att påpeka att 

förskolan behöver en gårdsmiljö som de kan betrakta som sin egen och omgivningar som barnen 

uppfattar som intressanta och möjliga att utforska. Därför blir det viktigt att vid planering 

strategiskt överväga lokaliseringen av förskolor och skolor, så att dessa får en miljö som drar nytta 

av ytor och kvaliteter i omgivande landskap. Genom att skapa en miljö baserad på 

naturmarkskaraktär blir det en bra utgångspunkt för en lekmiljö. Barn ska var medskapare av sina 

platser och miljön ska tillföra former och funktioner som barnen har användning för när de leker. 

Men det kan vara en utmaning att arbeta med naturmarken och landskapet utifrån barnens 

förmågor. Det behövs mer av vad Mårtensson (2004) kallar för vidlyftig lek hos barnen och 

utemiljö kan fungera som en anvisning på om den tar tillvara barnens känsla för sin omgivning.  

Mårtensson (2011) har ställt frågeställningar om hur barnens naturkontakt kan utvecklas och 

hur kan barnets förhållningssätt till sin fysiska omgivning bättre tas tillvara? Barnens favoritplatser 

i utemiljön är typiskt sett något som de skapar på egen hand tillsammans med sina kompisar i de 

omgivningar som finns omkring boendet, i skogar, träddungar, buskage och gröningar. En studie 
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gjord på två förskolor visade att de barn som vistades i en naturrik förskole gård var friskare, mer 

motoriskt utvecklade och hade bättre förmåga att koncentrera sig än de barn som vistades på en 

enklare mer färdigställd innerstadsgård (Mårtensson, 2011). Förskolor med naturlik utomhusmiljö 

med träd, buskar, kullar och växtlighet som binder samman lekytorna får vanligtvis barn som är 

mer fysiskt aktiva (Söderström, 2011).  

Rörelse och hälsa 

Ur rapporten från naturvårdsverket står det att positiva naturupplevelser under barndomen kan ge 

långsiktiga positiva effekter på individens hälsa. Söderström (2011) skriver i rapporten att 

människor i Norden upplever att de mår bra när de är i naturen. Mårtensson (2011) skriver också 

om hur barnen i hennes studier bedömdes som gladare, piggare och lugnare efter en period av 

utevistelse i förskolan. Många hänvisar till den friska luften, till att de rör sig fysiskt men också till 

upplevelsen av ett inre lugn. Mårtensson (2011) förklarar att det är kanske inte frågan om naturen 

har betydelse för barns hälsa utan på vilka sätt och i vilken omfattning. Forskning gjord i Norge 

visar på att det som hade störst betydelse för hälsan hos människor, enligt deras egen uppfattning, 

var naturen. Enligt studien ansåg man att hälsan var starkt förankrad i naturen. Naturen kan alltså 

erbjuda människan en viktig drog i form av en lugnande medicin. I flera olika studier har naturen 

nämnts som en dämpande effekt på stressreaktioner både på individ- och gruppnivå. Därför menar 

många forskare att det är hälsosamt för barnet att vistas ute i naturen då stresshormonerna i 

kroppen minskar (Söderström, 2011). Inomhuslivet på en förskola, eventuellt på grund av brist på 

personal och utrymmen, kan vara så stressande att förskolegården fungerar som en plats för 

återhämtning. Många vuxna tänker att barnen ska få komma ut, få frisk luft och möjlighet till att få 

springa av sig och utevistelse förknippas med friska och glada barn (Mårtensson, 2011).  

I leken är det viktigt att kunna röra sig uppför, nedför och över öppna ytor när man springer 

omkring, jagar varandra eller promenerar. Barnen kan använda lutande partier i terrängen och 

lekredskap när de vill ta ut riktningen samt koordinera sina rörelser när de rör sig utomhus 

(Mårtensson, 2004). Rörelsefrihet och en kontakt med den fysiska omgivningen är något som yngre 

barn behöver för att kunna uttrycka sig och som äldre barn kan finna stor glädje i (Mårtensson, 

2004). 

 

Teoretisk utgångspunkt  

Den teoretiska utgångspunkten för den här studien är ramfaktorsteorin som kommer att användas 

för att analysera hur olika ramar kan påverka de möjligheter förskollärare har för att planera och 

bedriva utomhuspedagogiska aktiviteter. I studien används också habitusteorin för att stärka det 

individuella perspektivet där förskollärares tankar, tidigare erfarenheter och attityder kan analyseras 

som en faktor som kan påverka utevistelsen. Genom att anlägga ett ramfaktorteoretiskt perspektiv 
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synliggörs pedagogernas ramar för utevistelsen och deras erfarenheter och tankar om 

utomhuspedagogik.  

 

Ramfaktorsteoretiskt perspektiv  

I Urban Dahlöfs arbete Skoldifferentiering och undervisningsförlopp presenterades 

ramfaktorsteorin 1967 och kan ses som grunden till den fortsatta utvecklingen av ramfaktorteorin 

(Dahlöf, 1999). Ramfaktorer kan beskrivas som ett antal faktorer som ligger bortom lärarens 

kontroll och kan begränsa undervisningssituationen (Broady, 1999). Lundgren (1999) förklarar hur 

ramfaktorer formar undervisningsprocessen men att dessa ramar inte ska betraktas som en bestämd 

process som fastställer ett visst utfall, ramfaktorer är inte orsak till en viss verkan. Däremot kan en 

kombination av ramar påverka de pedagogiska processer som leder till utfall i olika dimensioner 

och därför vara värt att studera (Dahlöf, 1999). Forskarsamhället dominerades, innan Dahllöf lade 

fram denna teori, av ett deterministiskt tankesätt. Det innebar att man studerade insatser och utfall 

men tog ingen hänsyn till exempelvis klasstorlekar eller vilken betydelse den kunde ha för elevernas 

kunskapsresultat. Det resulterade i att man inte diskuterade samband eller om samband fanns eller 

inte. Denna modell ansåg Dahllöf inte gick att använda då han menade att det som styr utbildningen 

är faktorer som inramar vad som är möjligt respektive omöjligt (Lundgren, 1994). Ramfaktorsteorin 

kan illustreras på detta sätt:  

 

                            Ramar          →          Process           →          Resultat 

 

Undervisning sker i en specifik konkret miljö, i en viss struktur och i ett visst samhälle. Det som 

sätter ramar för den pedagogiska verksamheten är lagstiftningen, ekonomin samt 

förskolans/skolans organisation (Lindström & Pennlert 2006). Lundgren (1989) har 

vidareutvecklat Dahllöfs förklaring på begreppet ramar och delat upp dessa i tre kategorier:  

 

1) Konstitutionella ramar  

2) Organisatoriska  

3) Fysiska ramar.  

De konstitutionella ramarna inkluderar exempelvis styrdokument och skollagen. De 

organisatoriska ramarna innefattar sådant som berör organisationen, som olika åtgärder som är 

relaterade till de ekonomiska resurserna, dessa kan till exempel vara tidsfördelning och klasstorlek. 

De ramar som förekommer under den organisatoriska kategorin kan även inkludera de regler som 

finns om elevsammansättning och kan vara ideologiskt motiverade. Lundgren (1989) beskriver att 

de fysiska ramarna innefattar exempelvis läromedel, material och miljö.  

Enligt Lundgren (1999) ska ramfaktorteorin fungera som ett verktyg för reflektion, analys och 

utvärdering och den ska även fungera som hjälp för reflektion kring skolverksamhetens utveckling. 
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Det finns alltid villkor för lärande och de möjligheter och begränsningar som finns är upp till den 

enskilde läraren att analysera och tolka (Lindström & Pennlert, 2006). Lärare kan genom 

ramfaktorsteorin skapa en överblick i sin planering och se vilka möjligheter och hinder som finns 

för undervisningen. Genom att skapa sig kunskap om ramfaktorernas påverkan kan läraren ta fler 

medvetna didaktiska beslut och på så sätt få en bättre överblick över genomförandet och vad som 

är rimligt att förvänta sig (Lindström & Pennlert, 2006).  

Staffan Selander (1994) diskuterar hur ramfaktorsteorin saknar det individuella perspektivet där 

individers önskemål, tänkande och föreställningar tas tillvara. Han har kommit fram till att 

individuella val, handlingar och ställningstagande påverkar och ”inramar” våra liv och vårt tänkande 

och påverkar vårt sätt att ställa frågor om världen, vilket även är en faktor som ramar in 

undervisningen. Lindström & Pennlert (2006) listar upp olika ramfaktorer som kan ha påverkan på 

undervisningen:  

 

 Tid: Timplanen, hur använder läraren tiden som finns?  

 Personal: Antalet vuxna och hur den är utbildad och engagerad.  

 Gruppstorlek: Vad har gruppstorleken för betydelse för lärandet? 

 Lokaler: Arbetsmiljön har betydelse för både hälsan och lärarens didaktiska val. Hur 

används lokalerna och hur skapar man ett rum för lärande?  

 Ekonomiska resurser: Kommunens och skolans ekonomi, detta påverkar både personal, 

lokal och utrustning.  

 Skolans ledning och organisation: Kommunal nivå samt på lokal nivå. Detta kan 

antingen indirekt eller direkt påverka undervisningen. Exempelvis vem som har ansvar 

för elever i behov av särskilt stöd.  

 Närsamhälle: Samhällsstrukturen, hur kan man använda omgivningen i undervisningen?  

 Kulturer: Barnen möts av olika kulturer och detta kan påverka relationer, 

kommunikation, tanke- och handlingsmönster.  

 Föräldrar: Föräldrar intresserar sig och engagerar sig i vad som händer deras barn på 

förskolan/skolan. Hur tas deras önskemål emot och hur är samarbetet?  

 

 

Habitusteori  

Enligt habitusteorin formas vi av våra tidigare erfarenheter. Under barndomen samlar vi på oss 

upplevelser och erfarenheter som kommer att ha betydelse för vilka värderingar, färdigheter och 

kunskaper vi får. Det är de tidigare erfarenheterna som avgör en människas habitus och styr 

framtida beteenden (Bourdieus, 1993). Bourdieus perspektiv på habitus utgår från att människor 

har ett system av dispositioner i sitt bagage. Ett så kallat habitus som tillåter dem att handla, tänka, 

uppfatta och värdera utifrån ett begränsat antal principer i olika bestämda sociala sammanhang 
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(Broady, 1990). Dessa dispositioner är ett resultat av en människas sociala erfarenheter, kollektiva 

minnen och sätt att röra sig och tänka. Broady (1990) beskriver det som att dispositionerna har 

”ristats” in i människors kroppar och sinnen. En individs habitus formas redan under uppväxten, 

där vi alla växer upp under olika förhållanden och förutsättningar. Det är habitus som påverkar vad 

vi prioriterar, vilka handlingar vi gör och vad vi tycker och tänker kring olika fenomen (Broady, 

1990).   
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vilken uppfattning förskollärare har om 

utomhuspedagogik och om det finns faktorer som påverkar deras möjligheter till utevistelse på 

förskolan.  

 

Frågeställningar: 

1. Vad har pedagogerna för erfarenheter och förhållningsätt till utomhuspedagogik? 

2. Hur uppfattar pedagogerna att konstitutionella, organisatoriska och fysiska ramfaktorer kan 

påverka utevistelsen? 

 



 

19 
 

Metod  

Metod för datainsamling  

I den här studien har jag valt att använda mig utav en kvalitativ intervjumetod där syftet är att 

undersöka om pedagogerna upplever att utevistelsen kan påverkas av olika faktorer. Valet att 

använda kvalitativ intervju som metod ger möjlighet att få svar som är oväntade och genom att 

ställa följdfrågor har den intervjuade tillfälle att ge djupare svar (Esaiasson m.fl. 2012). 

Målsättningen är att ta reda på hur pedagogerna uppfattar att utevistelsen kan påverkas av olika 

faktorer samt få ta del av deras egna erfarenheter och då passar den här metoden bra eftersom 

kvalitativa intervjuer kan ge en större inblick och förståelse för den värld de intervjuade 

pedagogerna själva upplever (Esaiasson m.fl. 2012). Frågeställningarna till studien är tematiskt 

upplagda för att skapa frågor som ger den intervjuade chansen att kunna vidareutveckla svaren 

efter sina egna uppfattningar (Esaiasson m.fl. 2012). Under intervjuerna utgår jag från en 

intervjuguide (bilaga 1).  

 

Urval  

Då tiden för studien varit relativt kort har pedagogerna som intervjuats valts ut efter ett 

bekvämlighetsval. Det innebär att jag har använt mig av tidigare kontakter för att snabbt kunna 

börja genomföra mina intervjuer (Esaiasson m.fl. 2012). Urvalet avgränsades till förskollärare 

arbetande i förskola eller skola, i antingen en medelstor stad eller i en mindre landsbygdsort. Dessa 

personer har kontaktats via e-post och telefon. Vid användning av kvalitativa intervjuer är ett 

mindre urval mer rimligt att begränsa sig till så det insamlade materialet inte blir för svårhanterligt 

och för stort, då det kan leda till att det blir svårt att se detaljer i underlaget (Trost, 2012). I den här 

studien har följande fyra pedagoger intervjuats:  

 

Pedagog A: Kvinna, ålder 40-45. Arbetar som förskollärare på en förskola inne i en medelstor stad.  

Pedagog B: Kvinna, ålder 50-55. Arbetar som förskollärare på en förskola inne i en medelstor stad.  

Pedagog C: Kvinna, ålder 40-45. Arbetar som förskollärare på en förskola i en mindre 

landsbygdsort.  

Pedagog D: Kvinna, ålder 45-50. Arbetar som förskollärare på en förskola i en mindre 

landsbygdsort.  

Genomförande och material 

I den här studien använder jag en tematisk intervjuguide (se bilaga 1) som är utformad efter de 

intervjuades språkbruk och uppmuntrar den intervjuade att själv sätta gränser för vilket innehåll 
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intervjun kommer att ha (Kvale, 2009). I intervjuguiden finns inga följdfrågor utsatta, utan de har 

formulerats efter vad den intervjuade svarar, för att utveckla den intervjuades resonemang (Trost, 

2010). Intervjuguiden används som ett stöd och är uppdelad i olika teman som knyter an till 

studiens frågeställningar och har ett halvstrukturerat upplägg där det inte finns några fasta 

svarsalternativ och tanken med detta är att framkalla spontana beskrivningar från den intervjuades 

egen verklighet (Kvale, 2009).  

Kontakt med pedagogerna sker först via e-post, dels som förberedelse på ytterligare kontakt, 

men även för att kunna berätta om studiens syfte, tillvägagångssätt och etiska aspekter. 

Pedagogerna ges då möjlighet att själva välja tid och plats för intervjun. Tre av pedagogerna 

intervjuas via telefonsamtal på grund av tidsbrist. Det bidrog till att de intervjuade lättare kunde 

anpassa tiden för intervjun och sitta i en lugn och tyst miljö där risken för att bli störd minskade 

(Esaiasson, 2012). Samtalen spelades in med hjälp av mobiltelefon och med pedagogernas 

godkännande, för att jag senare ska kunna gå tillbaka till intervjun och kunna lyssna av flera gånger 

vid transkriberingen. Varje intervjutillfälle pågick mellan 30-45 minuter och intervjun inleddes med 

uppvärmningsfrågor i syfte att skapa en god kontakt med den intervjuad. Därefter ställdes de 

tematiska frågorna och utifrån dem fick pedagogen möjlighet att besvara och utveckla sina egna 

svar (Esaiasson m.fl. 2007).  

 

Databearbetning och analysmetod  

Intervjuerna har successivt transkriberats vartefter de genomförts. De har transkriberats ordagrant 

med undantag för sådant som inte varit relevant för studien, detta har förkortats till mindre 

kommentarer. I den här studien har jag valt att inte transkribera pauser, tonläge eller ljud såsom 

skratt.  

För att kunna bearbeta det empiriska materialet har jag utgått från en tematisk innehållsanalys. 

Det innebär att jag har bekantat mig med materialet genom att identifiera innehållet i 

transkriberingarna och plockat ut de mest intressanta delarna gentemot mina frågeställningar och 

sammansatt dessa under nyckelord. Utifrån dessa sammanställs sedan olika teman där olika 

aspekter kan analyseras (Braun & Clarke, 2006). De teman som framkommit presenteras under 

avsnittet resultat/analys för att besvara studiens frågeställningar. I diskussionsavsnittet kommer 

dessa sedan att diskuteras med koppling till studiens teoretiska utgångspunkt samt tidigare 

forskning.  

Reflektion över metod 

Den här studien kan inte ge något svar på hur det verkligen ser ut i praktiken utan ger enbart ett 

resultat av vad de intervjuade pedagogerna har beskrivit. En reflektion, över att använda intervju 

som metod, är att det tog längre tid än beräknat att bearbeta materialet vilket kan bero på att jag 
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inte är någon van forskare. En annan problematik med att inte vara van vid metoden intervju är att 

ställa rätt frågor och följdfrågor. När jag använder intervju kan det finnas en risk att pedagogerna i 

studien ger svar som de tror att intervjuaren vill höra.  

I forskning är det viktigt att sträva efter en hög validitet och reliabilitet. En kvalitativ intervju 

kan ge mer utredande svar på pedagogernas egna erfarenheter och uppfattningar och med detta 

ökar validiteten för studien. Det kan dock finnas en risk att mina egna begränsade kunskaper om 

temat kan hämma intervjusituationen och hur jag uppfattar svaren. Att använda sig utav kvalitativ 

intervju ger dessvärre ingen hög reliabilitet då empirin som samlas in är sanningar ur olika 

människors synvinklar.  

Den här studiens syfte är att undersöka vilka uppfattningar pedagoger har om vilka faktorer som 

kan påverka utevistelsen och möjligheten till utomhuspedagogik. Studien utgår främst utifrån ett 

ramfaktorteoretiskt perspektiv då den beskriver hur olika faktorer kan påverka utformningen av 

pedagogiska aktiviteter. Hög tillförlitlighet förutsätter ett noggrant arbete under datainsamlingen 

och databearbetningen så att fel undviks. Alla intervjuer i studien är gjorda efter samma 

intervjuguide och alla har transkriberats på samma sätt för att få ett så liknande material att utgå 

från som möjligt när jag sammanställde resultatet och analysen (Esaiasson m.fl. 2012). Kvale (2009) 

beskriver att det är intervjuarens känslighet och förmåga att fånga upp viktiga ämnen som avgör i 

stor grad vilka svar som ges och därför är det svårt att få en hög tillförlitlighet.  

Etiska aspekter  

Den här studien har haft en rad forskningsetiska principer i åtanke. Inom dessa finns det ett 

grundläggande individskyddskrav som ska klargöras för de intervjuade innan intervjun och få deras 

godkännande. Individskyddskravet är delat i fyra huvudkrav: Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa fyra krav innebär att 

personerna i studien ska bli informerade om hur studien kommer att genomföras, vilket syfte 

studien har samt vilka metoder som används. Personerna har även rätt att bestämma över sin 

medverkan och kan när som helst avbryta den. I studien ska personerna som intervjuas ha 

anonymitet vilket innebär att det inte ska gå att identifiera vilka som deltagit och obehöriga ska inte 

kunna ha tillträde till materialet. Materialet som samlas in ska användas i forskningssyfte och det är 

viktigt att informera om var de intervjuade personerna senare kan hitta resultatet (Vetenskapsrådet, 

2002).  
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Resultat och analys 

Pedagogernas erfarenheter och upplevelser till utomhuspedagogik 

Här nedan kommer resultat och analys att presenteras över de erfarenheter och upplevelser 

pedagogerna beskriver till utomhuspedagogik och att använda utemiljön tillsammans med barnen.  

 

Enligt habitusteorin formas vi av våra tidigare erfarenheter. De upplevelser och erfarenheter vi 

samlar på oss har betydelse för vilka värderingar, färdigheter och kunskaper vi har (Bourdieus, 

1993). Kopplat till ramfaktorsteorin är också dessa erfarenheter och upplevelser en faktor som kan 

påverka barnens utevistelse. Det var varierat bland de intervjuade pedagogerna hur deras tidigare 

möten med utomhuspedagogik sett ut. Pedagog A och B berättar att de har gått tidigare kurser 

genom friluftsfrämjandet, Mulle-utbildning och korta kurser där fokus legat på djur och kretslopp. 

Förutom detta har pedagogerna inte varit i kontakt med utomhuspedagogik förutom det de själv 

läst av eget intresse. Detta kunde märkas i pedagogernas svar då alla gav olika beskrivningar av vad 

utomhuspedagogik betydde för dem. Dock var samtliga av pedagogerna överens om att mera 

utevistelse är någonting man på förskolan strävar efter. Alla pedagoger beskriver även att de har ett 

eget intresse för att vistas utomhus, vilket speglar deras förhållningssätt till att använda utemiljön. 

Jag har alltid trivts med att vara utomhus. Jag har alltid tyckt att det är, utomhusmiljön bjuder in till 

så mycket (Pedagog D).  

Utomhuspedagogik är ett komplext begrepp och kan innehålla många olika betydelser, vilket 

betyder att alla har sin egen personliga syn på vad det är. Pedagogerna ger olika bilder av deras egna 

erfarenheter om utomhuspedagogik men det hörs tydligt när pedagogerna diskuterar begreppet 

och innebörden att de väver in sina egna värderingar kring att vistas utomhus (Broady, 1990). 

Pedagog A diskuterar, Friluftsfrämjandet i samband med utomhuspedagogik. Hon anser att det ska 

finnas en tanke med det man väljer att arbeta med utomhus. Pedagog C är tydlig med att förklara 

att för henne behöver inte utomhuspedagogik bara vara en skogspromenad, utan det är all 

verksamhet utomhus och hon anser att utomhuspedagogik är att verkligen använda sig av 

utemiljön. En annan tolkning av utomhuspedagogik är pedagog B som uttrycker att 

utomhuspedagogik för henne är att göra samma sak ute som inne. Pedagogerna är alla överens om 

att utomhuspedagogik handlar om att fånga lärandet utomhus. Pedagog B anser dock att när det 

gäller att fånga lärandet utomhus kan hon ibland uppleva det som problematiskt att få till en 

planerad lärandeaktivitet. Hennes erfarenhet är att det vanligtvis sker mera spontana lärande 

situationer utomhus.  

Det är samma pedagogik som det är inne tycker jag. Man ska erbjuda samma saker och samma 

utmaningar som teknik, rörelse, läs- och skriv och matematik ute också. Man ska fånga det i 

sammanhanget, det är utomhuspedagogik för mig (Pedagog B).  
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Det svar som skiljer sig från de övriga är Pedagog B som uttrycker att allting beror på vad barnen 

gör för någonting. Hon upplever att det ibland kan vara bättre att vara inomhus och tvärtom. 

Inomhus blir rummen mera inramade vilket kan uppfattas passa bättre i vissa fall. För henne 

behöver inte ute utesluta att vara inne.  

Både pedagog A och D beskriver hur de skulle vilja utveckla sin verksamhet till att bli mer 

utomhuspedagogisk och genomtänkt. De båda upplever att utevistelsen inte är lika organiserad 

som inomhusverksamheten.  

Jag skulle vilja utveckla vår verksamhet till att bli lite mer utomhuspedagogisk, lite mer genomtänkt. 

I dagsläget så strävar vi åt det hållet men är vi ute är det mer en form av, det blir inte lika organiserat 

och även om vi har ett bra förhållningssätt i mötet med barnen är vi inte, jag upplever inte att vi i 

lika stor utsträckning tar med oss verksamheten ut (Pedagog A).  

Att det är stora barngrupper ute i förskolorna just nu är något som upplevs problematiskt. I 

pedagogernas beskrivningar blir det tydligt att utevistelse används främst som ett hjälpmedel för 

att göra det enklare att hantera barngruppen. Pedagogerna anser att det är lättare att vara ute om 

barngruppen är stor. Det kan vara en av anledningarna till att utevistelsen inte är lika organiserad. 

Pedagog D uttrycker att det är lättare att dela barngruppen i mindre grupper utomhus vilket ger en 

större möjlighet till att vara kreativ. Däremot beskriver en av pedagogerna att det kan vara svårt att 

hinna med att vara överallt utomhus, vilket försvårar att göra pedagogiska aktiviteter utomhus. Hon 

uttrycker också att det är mycket som händer och det är lätt att missa något.  

Samtliga av pedagogerna tar upp att det positiva med att vistas utomhus är att det finns ett större 

utrymme för barnen att röra sig på vilket resulterar i färre konflikter än inomhus. De har alla 

erfarenhet av att utevistelse minskar stressen hos både barn och personal. Pedagog A beskriver hur 

ljudnivån inte blir lika hög utomhus som när de gör aktiviteter inomhus. 

Så kan vissa barn, de får mer utrymme att vara ute. De är inte på varandra på samma sätt. Inomhus 

upplever jag att det är mycket stressigare och bullrigare för barnen, utomhus blir det en lugnare miljö 

och lättare att lära sig (Pedagog D). 

Det är inte bara i samband med stora barngrupper som pedagogerna föredrar att använda 

utemiljön. Pedagog C berättar att hennes erfarenhet av att vistas utomhus och att använda sig av 

utomhuspedagogik är att hon upplever att det är mer tillåtande för barnen utomhus. Hon beskriver 

att det frigör att kunna använda sig utav utemiljön.  

Främst är det vägglösa, att det finns ett utrymme för alla. Om man säger en tillgänglig förskola så är 

det lättare att ha en tillgänglig förskola för alla om man är utomhus. För inomhus märks olika 

handikapp mycket mer (Pedagog C). 

Även pedagog D upplever att barn utforskar på ett annat sätt utomhus och de tillåts att vara mer 

påhittiga. Pedagog A upplever att det finns oändliga möjligheter till att utforska och skapa på olika 

sätt utomhus. Men hon påpekar att det inte räcker med att bara tänka att utevistelse är positivt utan 

det måste finnas en reflektion varför det är bra att vara ute.  



 

24 
 

Att det är genomtänkt utomhus, ja en tanke med det arbetssätt man väljer att arbeta med utomhus. 

Man har en tanke precis som inne och gör liknande saker som inne men istället kallar det för 

utomhuspedagogik för att man väljer att flytta ut sin verksamhet (Pedagog A).  

När pedagogerna reflekterar över vilka erfarenheter de har och vad de värderar med 

utomhusvistelse så tar samtliga av pedagogerna upp betydelsen av rörelse. Barnen rör på sig mer 

utomhus och pedagog C upplever att barnen blir friare och kan utforska mer med kroppen 

utomhus. Vanligtvis hänger rörelse samman med lek och pedagog D beskriver hur hon upplever 

att barn leker bättre utomhus och tar som exempel upp olika rollekar. Barnen blir inte störda på 

samma sätt när de leker utomhus och det finns ett större utrymme att kunna röra sig på.  

Faktorer som kan påverka utevistelsen  

Ramfaktorer kan beskrivas som ett antal faktorer som ligger bortom lärarens kontroll och kan 

begränsa undervisningssituationen (Broady, 1999). I denna studie handlar det om faktorer som 

pedagogerna upplever påverkar deras möjlighet att bedriva utomhuspedagogik och använda sig av 

utemiljön istället för att göra aktiviteter inomhus. Dahlöf (1999) beskriver hur ramfaktorer kan vara 

värda att studera då dessa i kombination kan påverka pedagogiska processer. Under denna rubrik 

kommer resultat och analys att presenteras över hur pedagogerna upplever att olika faktorer kan 

påverka möjligheten till utevistelse. Dessa faktorer har delats in i kategorierna: konstitutionella 

ramar, organisatoriska ramar och fysiska ramar.  

Konstitutionella ramar  

Ingen av pedagogerna hade några direkta erfarenheter eller upplevelser av att det fanns några 

konstitutionella ramar som påverkade möjligheterna till utevistelse, utan samtliga av pedagogerna 

var eniga om att det snarare underlättade att vara utomhus och samtidigt följa läroplanen och de 

styrdokument som finns, hindret finns snarare i deras eget huvud.  

Jag upplever inte att det skulle påverka. Det, nej snarare att det underlättar. Ute finns det, det stannar 

nog, finns det ett stopp är det nog i mitt eget huvud (Pedagog A).  

Pedagog C uttrycker att det har varit stora diskussioner på hennes förskola kring läroplanen och 

efter den senaste revideringen blev läroplanen för förskolan väldigt skolifierad. Hon beskriver det 

såhär:  

Vi har diskuterat läroplanen och ett tag när den blev implementerad så vart det väldigt skolifierat. Vi 

skulle börja med matte och svenska och det vart liksom, det kunde man bara göra inne i en samling. 

Sen när man började fördjupa sig i läroplanen och började titta på det övriga uppdragen man faktiskt 

har i förskolan och tittar på skollagen så går det faktiskt hand i hand (Pedagog C).  



 

25 
 

Organisatoriska ramar  

En bra organisation på förskolan uttrycker samtliga pedagoger är viktigt för att utevistelse ska 

fungera på ett bra sätt. Pedagog C arbetar på en liten förskola i en mindre landsbygdsort och 

upplever att detta gör att personalen kan samköra på ett annat sätt än det hon tidigare varit van vid, 

då hon arbetat på en större förskola. I frågan kring hur organisatoriska ramar kan påverka 

utevistelsen är inte pedagogerna lika eniga. I pedagogernas beskrivningar framkommer faktorer 

som planering och reflektion. Pedagog C upplever att just dessa som planering och reflektion kan 

påverka då pedagoger idag har väldigt mycket dokumentationsarbete och många andra ”måsten” 

runt omkring, det hindrar en genomtänkt utevistelse. Pedagog C uttrycker likväl att hon inte 

upplever att det finns så många faktorer som påverkar utevistelsen på ett negativt sätt, det beror på 

den egna viljan och förhållningssättet till att lösa problem som dyker upp. Pedagog D ger en annan 

bild då hon beskriver att det finns en hel del organisatoriska ramar som styr utfallet av utevistelse. 

Hon nämner rutiner, ekonomi och tid. Hon uttrycker att det är alldeles för mycket rutiner som styr 

ute i förskolan samt personalens invanda mönster. Rent ekonomiskt önskar pedagog D mer pengar 

till förskolan i form av fler personal och till att kunna skapa en roligare utemiljö. Hon upplever 

också tid som en faktor, det tar mycket tid att hinna planera en bättre uteverksamhet samt en bättre 

utemiljö. Det är även problematiskt att hinna få till den tid som behövs för att kunna ha planering 

i den utsträckning som hon önskar.  

En faktor som tas upp gemensamt av pedagog C och D är kunskap. Ibland kan det saknas 

kunskap som gör att man känner sig trygg som pedagog. Pedagog C nämner i detta sammanhang 

friluftsaktiviteter: 

Ibland kan det fattas kunskap och att man känner sig trygg som pedagog att tillexempel använda 

redskap tillsammans med barnen. Men som sagt utomhuspedagogik behöver nämnvärt inte vara 

friluftsliv heller men det är mycket roligare om man kan berika utomhuspedagogiken med 

friluftskunskaper (Pedagog C).  

Pedagog D saknar att få gå kurs eller utbildning i utomhuspedagogik. Hon upplever att hon skulle 

vilja lära sig mer om hur utemiljön kan användas på ett utforskande och lärande sätt. Det är lätt att 

fastna i sina gamla vanor, särskilt när man arbetat länge inom förskolan. Utbildning för hela 

personalgruppen kan skapa ett gemensamt synsätt i personalgruppen. Pedagog D upplever att det 

på hennes förskola att det finns skillnader i värderingar, vanor och erfarenheter av vad utevistelsen 

är till för. Hon beskriver även att det finns skillnader i synsätt mellan barnskötare och förskollärare, 

därför kan utbildning vara en viktig faktor som påverkar till vilken sorts utevistelse barnen får.  

Jag skulle vilja gå en utbildning om utomhuspedagogik. För ibland när man arbetat så länge som jag 

så är det lätt att fastna i det där gamla, man är så, det tar sådan tid. När jag gick i skolan var det 

metodik istället för didaktik och det har tagit jättelång tid och att få alla andra att tänka så. Utbildning 

förskollärare – barnskötare kan vara en faktor. Sättet att tänka. De står i en klunga och bara tittar på 

när barnen leker ute och det kan vara jättefrustrerande (Pedagog D).  
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I likhet med pedagog D upplever Pedagog A att personalens olika barnsyn kan påverka 

utformningen av utevistelsen. Ibland kan de vuxnas behov sätta sig före barnens och det kan lägga 

ett hinder för barnens utforskande. Pedagog D beskriver det som att pedagogerna kan vara för 

bekväma.  

Ibland kan det vara enklare att vara inne för att det är jobbigt att klä på alla, vintertid. Men ibland 

måste man tänka om. Man kanske är ute på morgonen när barnen kommer, då är de redan påklädda 

när de kommer. Vi reflekterar för dåligt och är inne i sina gamla hjulspår (Pedagog D).     

Samtliga pedagoger diskuterar även barngruppen som en faktor. De upplever att det idag är alldeles 

för stora barngrupper. Pedagog B beskriver dock att det är lättare att ha en stor barngrupp utomhus, 

så det finns egentligen inget direkt hinder i att använda utemiljön på grund av en stor barngrupp. 

Däremot uttalar pedagogerna en annan faktor och det är att i följd med att barngrupperna blivit 

större så har personalantalet minskat vilket gör att personalen inte hinner med på samma sätt. 

Pedagog B uttrycker att detta kan bli en problematik när man ska dela upp barngruppen utomhus. 

Pedagog A fortsätter detta resonemang då hon beskriver att det krävs ett annat arbetssätt som är 

mer krävande för pedagogen när det är en stor grupp.  

Man kan tappa lite om man bara är i stora grupper till exempel. Det viktiga är att organisera möten 

eller i varje fall om man är ute, att vara där barnen är. Men det är klart att det underlättar om man 

går iväg i skogen om man är i en mindre grupp då hinner man vara med mycket mer och lyssna in 

och vara medforskande på ett annat sätt (Pedagog A).  

Pedagog A upplever att det är lättare att göra planerade aktiviteter tillsammans med de äldre barnen. 

Det är enklare att leka lekar, eftersom äldre barn uppfattar regler på ett annat sätt. Förskolans 

organisation, åldersuppdelning på respektive avdelning, kan därför påverka vilka förutsättningar 

pedagogerna har till att planera utevistelsen.  

Vi delar gruppen litegrann beroende på ålder. Alltså för det är, det är det enda när man behöver 

skilja. En ettåring har jobbigare med att vara ute en längre stund (Pedagog C).  

Av pedagogernas berättelser kan det urskiljas att utevistelsen används för att underlätta för 

verksamheten om det är lite personal och mycket barn. Men kan även innebära mer problematik 

för några pedagoger att se det barnen utforskar och upptäcker utomhus. Pedagogerna diskuterar 

även hur personalens olika syn på barn och utomhuspedagogik avgör hur mycket barnen får 

tillbringa tid utomhus och i vilket syfte. Utevistelsen kan för vissa pedagoger bli en börda för och 

de väljer bekvämlighet inomhus istället för att gå ut.  

Fysiska ramar  

När pedagogerna beskriver de fysiska ramarna för utevistelse nämns förskolans utemiljö som en 

stark faktor. Det är bara en av pedagogerna som nämner att vädret som en fysisk faktor som 

påverkar till hur hon utformar uteverksamheten.  
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Vädret kan såklart sätta ramar och hinder. Den här sommaren när det var tre veckor 30 grader varmt, 

det är klart att det hindrar mig från att gå ut. Det hindrar mig mer att gå ut när det är varmt än när 

det är 20 minus (Pedagog C).  

Föräldrarna har ansvaret över vilka kläder barnen har med sig till förskolan. Pedagog C upplever 

att detta påverkar utevistelsen då barnen kommer med olika ”bra” kläder. Hon uttrycker att bra 

kläder inte behöver vara dyra kläder men det är svårt att bedriva en bra uteverksamhet när barnen 

inte har rätt kläder för att vara utomhus. Hon upplever även att det kan vara svårt att få föräldrar 

att förstå poängen med utevistelse då föräldrarna själva upplever att det är ruggigt och kallt så de 

tycker synd om sina barn som behöver vara ute.  

En viktig faktor för samtliga pedagoger är utegården och dess utformning. Flera av pedagogerna 

upplever att deras utegård har alldeles för mycket tillrättalagd gård som lätt blir tråkig och de 

uttrycker en önskan om en mer naturlig utemiljö. Pedagog C anser att det är viktigt att barnen får 

lära sig en bra balans och få bra motorik och då är en mer naturlig miljö med stockar och stenar att 

föredra.  

Främst så tycker jag att dem faktiskt har lämnat en bit utav baksidan satt vi har en naturhörna, det 

är a och o att man har en orörd del utav gården (Pedagog B).  

Pedagog D upplever att deras utegård skulle kunna bli bättre, mer spännande och utforskande. Alla 

pedagoger är överens om att den ultimata utegården är en naturlig gård utan så mycket färdigställt 

material som till exempel rutschkana, gungor eller klätterställning. Pedagogerna upplever dock en 

problematik med att ordna en sådan miljö i form av tid och ekonomi. Pedagog D upplever att de 

har alldeles för mycket leksaker på sin gård. Hon anger att det hindrar barnens experimenterande 

då det redan finns färdigt material att tillgå. Pedagog A är den enda av pedagogerna som uttrycker 

att visst har utemiljön betydelse för utevistelsen men att det främst är vårt förhållningssätt som har 

betydelse.  

Jag tror att färdigställda lekplatser med rutschkana och lite klättertorn, jag tror inte de berikar på 

samma sätt som ett omkullfallet träd med lite stockar och klättra på, ett rep att binda med att få 

klättra i det riktiga trädet, att få hoppa på den riktiga stenen, jag tror att det är mer berikande än de 

färdigställda lekplatserna (Pedagog C).  

I intervjuerna framkom det även att det kan ha betydelse i vilket område förskolan är belägen. 

Pedagog B arbetar på en förskola som ligger i en medelstor stad och under kvällstid och helger sker 

det annan aktivitet på förskolegården, vilket gör att förskolan inte vågar lämna saker utomhus då 

det blir förstört.  

Sen är det såhär att i vårt område kan inte vi lämna saker ute för det blir förstört på grund av att det 

är andra som nyttjar gården och inte är så rädda om våra saker. Så det kan ju vara ett hinder. Så då 

vågar man inte göra vissa saker för det är ingen idé för det blir förstört (Pedagog B).  

Miljön utanför förskolans utegård tas upp av flera pedagoger och som en bra förutsättning för att 

det ska vara roligt att använda sig av utemiljön. Pedagog D uttrycker att de har fantastiska 

förutsättningar att använda utemiljön då de har skog runt hela förskolan, men även tillgång till 
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allmänna lekplatser och en backe alldeles intill. Även pedagog C anser att de har en bra omgivning 

för att använda sig utav utomhuspedagogik med fotbollsplaner och skogen precis intill.  

Närheten till naturen, vi har ingen trafik runtomkring oss. Det är 25 meter till parkeringen. I princip 

helt inhägnat runt hela området och vi befinner oss på en idrottsplats. Det är förutsättningar som 

inte går att jämföra med andra men det gör att det blir väldigt enkelt att vara ute (Pedagog C). 
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Diskussion   

I detta avsnitt kommer resultat/analys att diskuteras med koppling till tidigare forskning samt 

studiens teoretiska utgångspunkt.  

Ramfaktorer beskrivs som ett antal faktorer som ligger bortom lärarens kontroll och kan 

begränsa undervisningssituationen. Dessa faktorer inramar vad som är möjligt respektive omöjligt 

(Broady, 1999; Lundgren, 1994). Lundgren har delat upp ramarna i tre kategorier som ligger till 

grund för hur den här studien har utformats: konstitutionella, organisatoriska och fysiska ramar. 

Denna diskussionsdel kommer att belysa de ramfaktorer pedagogerna beskrivit och sätta dessa i 

relation till varandra med koppling till tidigare forskning.  

Det som framgått i resultatet är att det finns en mängd faktorer som påverkar pedagogernas 

möjlighet till utevistelse. Under studiens gång har det framkommit att utevistelsen på förskolan 

verkar ha olika mening och ske på olika sätt. Det är osäkert om syftet med utevistelsen har mer 

praktiska skäl än pedagogiska. Det på grund av ett antal faktorer pedagogerna diskuterat i samband 

med de tre kategorierna Lundgren (1994) tagit fram. I pedagogernas utsagor om vilka faktorer de 

uppfattar påverkar deras möjlighet till en pedagogisk utevistelse är det främst ekonomi och 

förskolans organisation som upplevs sätta störst ramar. Samtliga av pedagogerna i studien anser att 

utevistelse är positivt och de önskar att de kunde tillbringa mer tid och ha en mer genomtänkt 

uteverksamhet. I dagens förskola är det stora barngrupper vilket gör att det är bekvämt att vara 

utomhus då utrymmet är större, vilket kan vara en förklaring till varför utevistelsen har främst 

praktiska skäl. Liksom Söderström (2011), Szczepanski (2013) och Mårtensson (2011) upplever 

pedagogerna att naturen kan erbjuda människan lugn och en dämpad effekt på stressreaktioner. 

Inomhusmiljön upplevs som mer stressande och har en högre ljudnivå. Pedagogerna upplever även 

att det blir fler konflikter inomhus, på grund av det begränsade utrymmet.  Mårtensson (2011) anser 

att den problematiken, som pedagogerna beskriver, tyder mycket på att det idag finns brist på 

personal och utrymmen på förskolan vilket bidrar till att personalen inte hinner med på samma 

sätt, det leder till att förskolegården blir en plats för återhämtning. Stora barngrupper skapar en 

problematik i att ha en genomtänkt och pedagogisk verksamhet. Pedagogerna uttrycker även att 

det finns flera organisatoriska ramfaktorer som har stark påverkan på deras möjlighet till att planera 

utevistelsen. En kombination av stor barngrupp och lite personal gör att det blir svårt att dela upp 

sig i grupper och för pedagogerna att hinna med att fånga barnens lärande. Hos pedagogerna fanns 

det även en önskan om att få mer kunskap om utomhuspedagogik och hur man använder utemiljön 

för pedagogiska aktiviteter. Okunskap upplevs som ett hinder i att utföra särskilda 

utomhusaktiviteter då det kan finnas en osäkerhet i hur man gör. I likhet med Szczepanski & 

Dahlgrens (2011) studie beskriver pedagogerna att det finns en önskan om att få gå kurser och lära 

sig mer om utomhuspedagogik och att på så sätt använda utomhusmiljön bättre. Flera av 

pedagogerna uttryckte att de inte är så duktiga på utomhuspedagogik på grund av att de inte visste 

vad det innebar. Både Szczepanski (2013) och Fägerstam (2012) beskriver hur lärarna i deras studier 

uttryckte en osäkerhet kring utomhuspedagogik och varför de väljer att vara utomhus. En av 
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pedagogerna nämner i resultatet att det kan vara svårt att göra utomhuspedagogiska aktiviteter om 

den övriga personalgruppen är emot idéerna. I resultatet framkom det även att det kan finnas 

skillnader mellan barnskötare och förskollärare. Upplevelsen av utevistelsen är att barnen springer 

och leker medan personalen står i en klunga på gården. Kompetensutveckling är därför en 

organisatorisk ramfaktor som kan påverka då det kan ge personalen en ny och gemensam syn på 

hur utevistelsen ska vara. Landt Ifvarsson (2013) beskriver i sin studie vikten av en kompetent 

personal. Precis som pedagogerna, skriver hon hur det kan förekomma för mycket vuxenperspektiv 

på förskolan och för lite barnperspektiv. Personalen behöver ha ett enat perspektiv på utevistelse 

och varför man går ut med barnen. I förhållande till tidigare diskuterade faktorer kvarstår 

fortfarande problematiken i för lite personal och stora barngrupper, frågan blir då om personalen 

hinner vara lyhörd trots att de har samma perspektivsyn?  

Szczepanski och Dahlgren (2011) skriver i deras studie att lärarna upplevde en begränsning när 

det gäller tid, resurser och stöd från kollegor. I resultatet framgick det genom en av pedagogerna 

att det kan vara svårt att vara ensam om att föra idéer framåt. Diskussion uppstod om att det är 

många som blir för bekväma och ser fler hinder istället för möjligheter. Det framgick att det kan 

ha betydelse ifall man arbetar på en stor eller liten förskola. På en liten förskola upplevdes det 

finnas ett bättre samarbete bland personalen. I likhet med det som Mårtensson (2004) skriver så 

betraktar samtliga av pedagogerna att det ska vara självklart med utevistelse i förskolan. Rutiner 

lades fram av pedagogerna som en organisatorisk ramfaktor som påverkar utevistelsen. 

Utevistelsen är en del utav förskolans rutiner och för de flesta förlagd på en viss bestämd tid. Det 

upplevs av pedagogerna som en faktor som går att ändra, utevistelsen borde kunna bli mer flexibel 

och genomtänkt förutsatt att personalen vill, vilket inte alltid är fallet. Återigen återkommer 

diskussionen till att utevistelsen inte ses som en plats som behöver vara pedagogisk planerad, det 

tycks vara mer en plats där personalen för en stund slipper tänka på det pedagogiska arbetet.  

 Flera av de ramfaktorer pedagogerna beskrivit hänger samman med varandra, det ena påverkar 

den andra och så vidare. I resultatet beskriver pedagogerna hur det kan vara frustrerande att inte 

ha en ordentlig utegård samtidigt som de inte har tid eller ekonomi att förnya den annorlunda. 

Rutiner för att organisera en bra utevistelse hänger också samman med pedagogernas egen vilja 

och förhållningssätt till utevistelse. I jämförelse med tidigare gjorda examensarbeten om lärares 

förhållningssätt till utomhuspedagogik skiljer sig deras resultat gentemot denna studie. En av de 

tidigare studierna är gjord i grundskolan vilket gör att lärarna har andra förutsättningar än de på 

förskolan. Lärarna beskrev hur utomhuspedagogiken är lämplig till att integrera olika ämnen och 

ger eleverna fler sätt att ta in kunskap. Pedagogerna i denna studie uttrycker att utomhuspedagogik 

är att flytta lärandet utomhus, men de diskuterar inte något specifikt ämne. De uttrycker även att 

utemiljön kan användas för utforskande och skapande vilket inte beskrevs av lärarna i tidigare 

examensarbeten, dock har de gemensamt att de upplever att det sker färre konflikter utomhus på 

grund av det större utrymmet.  
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Att vara ute för att det är ”bra” var ett resonemang som återkom hos samtliga pedagoger, utom 

hos en som uttrycker att det beror helt på vad som ska göras. Utomhus behöver enligt henne inte 

alltid vara det bästa alternativet. Szczepanski (2013) lyfter i sin studie fram hur det ska ske en 

växelverkan mellan inomhus och utomhus. Han beskriver att det ger tillgång till flera platser för 

lärande. Utomhusaktiviteter och inomhusaktiviteter kan komplettera varandra och därigenom 

stärka den didaktiska undervisningsmodellen. I Fägerstams (2012) studie anser lärarna att 

utomhuspedagogik var tidskrävande och att styrdokumenten inte var anpassade efter den 

undervisningsformen. I resultatet om vad pedagogerna ansåg om de konstitutionella ramarna var 

det ingen av pedagogerna som uttalade att det var svårt att anpassa läroplanen till 

utomhuspedagogiken och att flytta lärandet utomhus. De upplevde det snarare tvärtom, vilket är 

intressant då det inte var många av pedagogerna som ansåg att de hade en genomtänkt och 

pedagogisk utevistelse. 

Habitusteorin handlar om att vi samlar på oss erfarenheter som påverkar hur vi prioriterar, vilka 

handlingar vi gör och hur vi tycker och tänker kring olika fenomen (Broady, 1990). I pedagogernas 

svar märks att det finns en diskussion om vilken egen relation man har till att vara utomhus som 

inte uppstod på samma sätt om inomhusmiljön. Där är det givet att det ska ske en pedagogisk 

verksamhet, utomhus handlar det mer om det egna intresset av att vara utomhus. Det finns 

skillnader i pedagogernas syn på utomhuspedagogik, vilket stärker att utomhuspedagogik är ett 

komplext begrepp med många olika sidor. Samtliga pedagoger är eniga om att utomhuspedagogik 

handlar om att fånga lärandet utomhus och det ska finnas en tanke med det man gör och en 

reflektion varför man väljer att göra vissa saker ute. Jämförs pedagogernas svar om 

utomhuspedagogik med hur de beskriver sin egen utevistelse är det inte många av dem som 

använder sig av utomhuspedagogik. I pedagogernas uttalanden om utomhuspedagogik och vilka 

upplevelser de har av utevistelse har alla ett synsätt som stämmer in på den beskrivning Hansson 

(2014) och Zink och Burrows (2008) skriver om i sina studier. Utomhus karaktäriseras som ett 

entydigt bra ställe att vara på och blir inte så ofta ifrågasatt. Zink och Burrows (2008) nämner även 

den komplexitet kring vad som egentligen menas med ”utomhus” och att det oftast hamnar i en 

diskussion om den naturliga miljön. Hansson (2014) beskriver på samma sätt som Zink & Burrows 

(2008) att naturen inte ifrågasätts och tas för given som den perfekta utomhusmiljön. Pedagogernas 

beskrivningar av utomhuspedagogik stämmer väl överens med den bild som framställs i litteraturen 

och det är bara en av pedagogerna som ifrågasätter och diskuterar utomhusmiljön i ett lärande 

sammanhang.  

Hos samtliga pedagoger var förskolegården och hur den är utformad en stor fysisk ramfaktor 

till hur pedagogerna planerar sin utevistelse. Pedagogerna i staden diskuterade att de redan hade en 

bra förskolegård där baksidan har en mer naturlik miljö medan framsidan är mer färdigställd. De 

ansåg att det måste finnas en viss del tillrättalagd gård men huvudsaken av gården ska vara mer 

naturlik. Pedagogerna på landsbygden diskuterade enbart hur viktigt det är med en utegård med så 

naturlig miljö som möjligt. Men alla pedagoger förespråkade att en naturlig utegård bidrar till att 
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det blir roligare och att man som pedagog vill planera en genomtänkt uteverksamhet istället för att 

använda den som barnpassning. Många av pedagogerna kopplar samman utevistelse med rörelse 

och att barnen ska få träna sin motorik och balans. Diskussionerna hos pedagogerna är att det är 

nyttigt för barnen att gå i mer ”vild” mark, d.v.s. ojämn mark som finns i skog eller annan terräng. 

Det stärks av det Söderström (2011) skriver om att förskolor med mer naturlik miljö smidigare 

binder samman barnens lekytor vilket ger goda förutsättningar för barnens fysiska aktivitet. 

Mårtensson (2004) nämner också att förskolor med naturrik förskolegård gav barnen bättre 

motorik och bättre förmåga att koncentrera sig. Rörelse upplevs av flera pedagoger som det mest 

positiva med utevistelse. Mårtensson (2004) beskriver att det är viktigt för barnens lek att kunna 

röra sig uppför, nedför och över öppna ytor när de springer omkring, jagar varandra eller 

promenerar. Det bekräftas av det pedagogerna uttrycker om att utemiljön ger barnen en annan 

frihet och att barnen kan använda och röra sin kropp på ett annat sätt utomhus. Ute kan barnen 

komma undan på ett annat sätt och blir inte lika störda i sin lek. Detta stärks även av det 

Szczepanski (2013) skriver. Förskolegården var även en viktig faktor för intresset av att använda 

sig av utomhuspedagogik. Samtliga pedagoger nämner i resultatet att förskolornas utegård behöver 

bli bättre utformad och de anser att det finns för mycket tillrättalagd gård. Mårtensson (2004) 

skriver om detta då hon studerat hur omgivningen har betydelse för barns lek. Hon skriver hur de 

anlagda lekmiljöerna begränsar barnen och att det krävs en naturmiljö för att barnen ska få ett 

utrymme för lek. Barnen ska uppfatta omgivningen som intressant och möjlig att utforska. Även 

pedagogerna upplever att deras egna gårdar inte är tillräckligt intressanta för barnen och de vill göra 

den mer utforskande och kreativ.  

Konklusion  

Studien jag har genomfört visar att det finns ett stort antal ramfaktorer som på olika sätt påverkar 

och möjliggör samt omöjliggör utevistelsen. Det som framkom under studien var hur utevistelsen 

inte alltid är pedagogiskt planerad utan har främst praktiska skäl. Pedagogerna har olika syn på vad 

utomhuspedagogik innebär, vilket skapar olika förhållningssätt till sin egen utevistelse, är 

utomhuspedagogik ”bara” att vistas utomhus eller krävs det mer? I bakgrunden till studien tas det 

upp hur Gunilla Halldén påpekar hur det finns ett oreflekterat sätt kring utevistelsen på förskolan 

och att utevistelsen borde innebära speciella kvaliteter. Med det i åtanke är det inte många av 

pedagogerna som använder sig av utomhuspedagogik. Flera av pedagogerna påpekar själva att de 

borde bli bättre på att planera utomhusaktiviteter. Resultatet är intressant då det visar på en 

tvåsidighet hos pedagogerna då de har en bild av vad utomhuspedagogik är men de är osäkra på 

om de själva lever upp till det. Då metoden i studien är kvalitativ intervju kan resultatet också bero 

på att pedagogerna svarat de som de tror förväntas av dem. I läroplanen för förskolan står det att 

”verksamheten ska erbjuda barnen olika aktiviteter under dagen såväl inomhus som utomhus. 

Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i 

naturmiljö” (Lpfö98/10). Utifrån denna text är det pedagogens uppdrag att erbjuda barnen en 
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planerad och genomtänkt utevistelse. I resultatet framgick även att faktorer som stora barngrupper, 

lite personal, kompetens m.fl. är bidragande till varför utevistelsen inte är mer planerad. För vidare 

forskning vore det intressant att fortsätta undersöka hur pedagogerna upplever planering av 

aktiviteter inomhus respektive utomhus. Vad är det som gör att utomhus glöms bort i ett lärande 

sammanhang? Det skulle även vara intressant att undersöka förskolegården och vilken betydelse 

den har för hur utevistelsen utformas.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 

Tema 1. Erfarenheter och förhållningssätt 

- Vad är utomhuspedagogik för dig och hur förhåller du dig till det?  

- Vilka erfarenheter har du utav utomhuspedagogik genom exempelvis utbildning?  

- Brukar du använda dig utav utomhuspedagogiska aktiviteter och i så fall vilket syfte brukar 

dessa ha?  

- Vad upplever du som positivt respektive negativt med utomhuspedagogik?  

 

Tema 2. Ramfaktorer 

Konstitutionella ramar 

- Hur upplever du utomhuspedagogik i förhållande till läroplanen och de styrdokument som 

finns för förskolan?  

Organisatoriska ramar  

- Hur mycket tid ägnar ni åt utomhuspedagogiska aktiviteter? 

- Upplever du att det finns några hinder för detta?  

- Upplever du att det finns ramar som möjliggör eller omöjliggör utomhuspedagogiska 

aktiviteter? Ex. Tid, gruppstorlek, personal…  

Fysiska ramar  

- Vilka fysiska förutsättningar upplever du att din förskola har för att bedriva 

utomhuspedagogik?  

- Har material och miljö påverkan på utformningen av utomhuspedagogiska aktiviteter?  


