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Sammanfattning: 

Det jag vill belysa med den här studien är vad några pedagoger har för erfarenheter av utomhuspedagogiken i 

förskoleverksamheten. Vad syftet är enligt pedagogerna med utomhuspedagogiken, vilka begränsningar innefattar 

utomhuspedagogen, vilken inställning pedagogerna har till ämnet samt hur de kopplar detta till förskolans läroplan. För att få fram 

detta material har kvalitativa metoder med intervjuer används. Detta för att uppsatsen bygger på pedagogernas egna uppfattningar 

och erfarenheter av ämnet. Intervjuerna genomfördes i tre olika förskolor, två till tre pedagoger ur varje förskola, i en mellanstor 

stad i Sverige. Sammanlagt var det åtta pedagoger som deltog i undersökningen. 

Min teoretiska bakgrund innefattar tidigare forskning, doktorsavhandlingar samt förskolans läroplan. I den här uppsatsen har jag 

valt att utgår från den sociokulturella synen på lärande eftersom barn ses som kompetenta individer som lär i en social gemenskap 

och att de konstruerar sin egen kunskap utifrån sina erfarenheter. Jag har sedan gjort analyser av mitt material från undersökningen 

och kopplat det till teoribakgrunden.  

I resultatet framkommer det att användningen av utomhuspedagogik i förskoleverksamheten varierar beroende på lärarens egen 

inställning till detta arbetssätt. Vissa pedagoger går ut högst två till tre gånger per vecka medan andra arbetar ute dagligen. 

Analysen visar att för en kategori av pedagoger är det en självklarhet att vara ute och de har den inställningen att det är att bara 

komma ut. En annan kategori arbetar planerat i projekt som kan bedrivas både inomhus och utomhus, medan en annan föredrar att 

vara inomhus. Det framkommer i analysen att det finns olika fördelar med utomhuspedagogiken, nämligen barnen kan arbeta i 

olika miljöer, använder både kropp och samtliga sinnen, får enskilt eller i grupp undersöka, utforska, upptäcka och experimentera 

olika ting. Förutom detta nämns det att barnen kan praktisera de teoretiska delarna och få konkreta erfarenheter och kunskaper av 

olika saker som de läser om eller arbetar med. Sedan visar den här studien att det förekommer hinder eller brister i 

utomhuspedagogiken, såsom med alla andra arbetsmetoder eller undervisningssätt. Pedagogerna i denna studie hävdar att hinder i 

form av att barnen inte har kläder efter väder, ekonomiska hinder, personalresurs, för stora barngrupper, gården och att vädret kan 

vara ett hinder för de mindre barnen, förekomma. Studien framhåller sedan, att användingen v läroplanen varierar mellan 

pedagogerna. En del pedagoger har läroplanen som går hand i hand med de aktiviteter de planerar för barnen och andra har det bara 

i baktanken. 

Undersökningen visar att majoriteten av pedagogerna anser att utomhuspedagogik är en del av deras verksamhet och det 

framkommer också att majoriteten av pedagogerna har en positiv inställning till utomhuspedagogiken och anser att den kan 

användas både för fri lek och pedagogisk verksamhet. Barnen får ett konkret, plats- och erfarenhetsbaserat lärande, vilket bidrar till 

mindre ytliga inlärningssituationer. Sedan kommer diskussionen, där diskuteras uppsatsens resultat iförhållande till 

litteraturgenomgången.  
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1. Inledning  

Som lärare, i dagens samhälle strävar man hela tiden efter nya idéer eller metoder som kan 

berika undervisningen, fånga elevernas intresse samtidigt som det ska stimulerar till ett 

lärande. Vi människor är alla olika och lär oss på olika sätt, därför måste man hitta lösningar, 

metoder och idéer för olika typer av aktiviteter. Under utbildningens gång har jag hört mycket 

om olika lärstilar och att det finns olika undervisningsmetoder som bland annat Case-

metoden, erfarenhetsbaserat lärande, problembaserat lärande, utomhuspedagogik med mera.  

Utomhuspedagogik är en undervisningsmetod som har erhållit positiv uppmärksamhet genom 

både litteratur och forskning. För att utveckla en ökad kunskap för denna typ av 

undervisningsmetod anser jag att pedagoger borde erbjudas utbildning i form av kurser och 

fortbildning inom detta område. Utomhuspedagogik innebär för mig att man lämnar 

klassrummet för att bedriva undervisningen i en utemiljö med naturen som material. Enligt 

Szczepanski (2008) erbjuder utomhuspedagogiken kreativt tänkande och stimulerar elevernas 

lust till att lära. Utomhuspedagogiken tillför inte bara kunskaper i olika ämnen, utan också 

möjligheter till att använda sina sinnen, kroppen, egna erfarenheter sens tidigare etc. 

Undervisningen blir på detta sätt mer vardagsrelaterad, vilket i sin tur ger upphov till att 

eleverna förknippar sina erfarenheter och kunskaper inom skolan till sin vardagssituation.   

Jag valde att fokusera på utomhuspedagogiken i den här uppsatsen, eftersom jag har ett 

personligt intresse för ämnet. Mitt första examensarbete inom ämnet geografi bestod en 

konsumtionsinriktad uppsats som berörde ämnet utomhuspedagogik, där jag tittade på vad 

tidigare forskning hade skrivit om detta forskningsområde, ämnets historia och för- respektive 

nackdelar med denna typ av pedagogik. Med detta i bagaget ansåg jag att det vore intressant 

att intervjua förskollärare om deras erfarenhet av utomhuspedagogik, eftersom 

utomhuspedagogik är en del av förskoleverksamheten enligt Skolverket (2010).  Anledningen 

till att förskollärare intervjuades var på grund av bekvämlighetsval, alltså att de jag hade mer 

kontakter med personal inom förskolan, eftersom jag hade vikarierat som förskollärare i 

början av min utbildning, än personal vid högre stadie.  
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1.2 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att ge en bild av hur utomhuspedagogik används i 

förskoleverksamheten. Detta genom att ta reda på vad utomhuspedagogik är för förskollärarna 

och varför de använder sig av detta i sin verksamhet samt hur de kopplar det till förskolans 

läroplan och om det finns eventuella hinder för barnen att vistas ute.  

1.2.1 Frågeställningar 

Utifrån uppsatsens syfte har följande frågeställningar framkommit: 

1. Var är utomhuspedagogik enligt förskollärarna? 

2. Varför använder förskollärarna utomhuspedagogik i deras verksamhet? 

3. Finns det eventuella hinder med utomhuspedagogik enligt förskollärarna? 

4. Hur kopplar förskollärarna utomhuspedagogik till läroplanen? 

1.3 Uppsatsens disposition 

Uppsatsens är disponerad enligt följande: inledningskapitlet utgörs av undersökningens 

inledning, syfte, frågeställningar och uppsatsens disposition. Nästa kapitel som är kapitel 2, är 

litteraturgenomgången som består av underrubrikerna sociokulturella aspekt på lärande i 

utomhuspedagogiken, vad är utomhuspedagogik, barns lärande med hel kroppen och platsen, 

barn lär med alla sinnen, utomhuspedagogik i förskoleverksamhet, svårigheter och 

möjligheter med att arbeta, ute lärares syn på utomhuspedagogik och sista underrubriken är 

en  kort sammanfattning av litteraturgenomgången. Kapitel 3 i den här uppsatsen är 

metoddelen, som består av själva metoden, intervju, urval, genomförande, forskningsetiska 

överväganden, validitet och reliabilitet och metodkritik. Nästa kapitel i den här studien är 

resultatdelen och dess underrubriker, respondenternas bakgrund, inställning 

tillutomhuspedagogik, nyttan med att vara och upplevda begräsningar. Sedan kommer 

diskussionen och i slutet av den här uppsatsen kommer referenslistan. 
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2. Litteraturgenomgång 

Utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar kommer under den här rubriken presenteras 

litteratur och forskning som berör ämnet utomhuspedagogik. I den här studien har jag valt att 

utgå från det sociokulturella perspektivet på lärandet, eftersom jag anser att jag har kunnat 

koppla uppsatsens resultat till detta perspektiv vad gäller elevers lärande och dess utveckling i 

samspel med sin omgivning. 

2.1 Sociokulturella aspekter på lärande i utomhuspedagogiken 
 

Världen omkring oss tolkas för oss i gemensamma och kollektiv mänskliga aktiviteter och 

verksamheter. Enligt Säljö (2010) är kommunikation och språk två viktiga byggstenar som är 

själv länken mellan eleven och dess omvärld. Även Dysthe (2001) håller för att språket spelar 

en stor roll för lärandet, eftersom det medierar världen till oss och att det fungerar som en länk 

mellan individens språk och tänkande. Vidare menar Säljö (2010) att kommunikationen 

kommer före tänkandet, alltså att det är kommunikationen som fogar samman tänkandet 

genom samspelet och utvecklingen sker genom socialisationen.  

 

Vidare står det i artikeln att det finns fördelar med att flytta undervisningen ut i naturen i det 

sociokulturella perspektivet på lärande, eftersom det finns större sannolikhet för att flera 

sinnen stimuleras när man arbetar ute, vilket i sin tur leder till att kunskap bildas och det 

kunskapen blir mer bestående än om eleven bara är mottagare av kunskapen (Säljö, 2010).  

Szczepanski (2008) menar att stora delar av utomhuspedagogiken förutsätter en interaktion 

mellan andra elever, där eleverna ofta arbetar i grupp. Detta leder enligt författaren till att 

eleven skapar en vidare kunskap än om de arbetat enskilt, eftersom eleverna får en bas för 

språklig utveckling. Som det nämns tidigare är språket och kommunikationen betydelsefulla 

grundstenar i lärandet (Szczepanski, 2008;2007). Men författaren hävdar vidare att även de 

nya kontexterna som eleven sätts i när de är ute i naturen, bidrar också till en kommunikativ 

och språklig progress. Detta för att eleverna besitter olika kunskaper som i gruppen delges 

och detta blir tillsammans mycket större än summan av den enskildes delar. Detta är viktigt 

för elevens utveckling, alltså eleverna och deras erfarenhet, eftersom processen sker genom 

socialisation. Dysthe (2001) menar att kunskapen är uppdelade bland eleverna och därför 

måste lärandet vara socialt. 

Lärandet inom det sociokulturella perspektivet är situerat, på så sätt att det är bunden av i 

vilken situation lärandet sker (Säljö, 2010). Vidare står det i artikeln att utomhuspedagogiken 
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ger ett sammanhang till de teoretiska kunskaperna som är viktiga för att eleven ska kunna få 

en helhet i sitt lärande. Samhället har en stor inverkan på oss människor, eftersom vår kultur 

och historia är en del av varje individ och detta leder vår utveckling framåt. Här har 

utomhuspedagogiken med natur, stad, närmiljö med mera en grundläggande uppgift att fylla. 

Denna omgivning kan också uppfyllas inomhus, men kan bli mer konkret utomhus.    

2.2 Vad är utomhuspedagogik 

Utomhuspedagogik är ett forskningsområde som definieras på olika sätt av olika forskare och 

författare. Förutom detta, är det enligt vissa författare som Öhman och Sundberg (2004) och 

Szczepanski (2007)också svårt att definiera begreppet, men det råder en enighet bland dessa 

författare, om att utomhuspedagogik är en plats för lärande som sker utomhus. Ett lärande av 

exempelvis ett tema eller ett innehåll. Med detta hävdar de att det är en gemensam benämning 

för undervisning och fostran. Alltså att undervisningen sker utanför klassrummet men att det 

inte behöver vara i en utomhusmiljö. Hammerman et al (2001) menar vidare att 

utomhuspedagogik är som ett brett fält som har olika pedagogiska mål, metoder och 

ämnesinnehåll. Med detta menar författaren att det kan innehålla allt från lekar och äventyr till 

att använda omgivningen runt omkring oss som ett extra laboratorium med många 

möjligheter. Vidare framhäver Anders Szczepanski (2007) att utomhuspedagogik är ett 

komplement till det traditionella klassrumslärandet. Han menar att ett platsrelaterat lärande 

som ger eleven direkta kroppsliga och sinnliga upplevelser som sedan kopplas till dennes 

egna erfarenheter så att lärandet inte blir ytlig är det viktiga för utomhuspedagogiken. Även 

Fägerstam (2012) som nyligen kom ut med sin doktorsavhandling Space and Place, 

perspectives on outdoor teaching and learning som är baserad på studier både i Sverige och 

Australien, menar att utomhuspedagogik är ett förhållningssätt där lärandet blir till genom ett 

samspel mellan barns egna upplevelser och reflektioner. Med detta menar då författaren att 

platsen har en central roll för lärandet.  

 

En annan definition som har gjorts vid Linköpings universitet av Nationellt centrum för 

utomhuspedagogik är att begreppet utomhuspedagogiken definieras enligt följande: 

”Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan 

upplevelse och reflektion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer”. 
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I denna definition tydliggörs att lärande sker när det finns samspel mellan både upplevelser 

och reflektion som utgår från konkreta erfarenheter i verklighetsrelaterade miljöer. Vidare 

menar NCU att ”ämnet är både ett tvärvetenskapligt forskningsområde och utbildningsområde 

som innebär att lärandets rum flyttas ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap, att 

växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas och att platsens betydelse 

för lärandet lyfts fram” (NCU, 2013-02-20).  

Utomhuspedagogik är ett brett område där man flyttar ut undervisningen till utomhusmiljöer 

såsom skogen, staden, lekparken etc. och platsen utgör det centrala för lärandet.  

 

Utomhuspedagogik är alltså en inställning som förutsätter ett samspel mellan upplevelser 

reflektion som är konkretiserade i autentiska miljöer. Undervisningen mellan fyra vägar 

flyttas ut till naturen och dess olika miljöer. Eick (2012) menar att utomhuspedagogik börjar 

så fort du har gått utanför klassrummet, det kan vara i skolans korridorer, skolgården, 

lekparken eller andra områden i samhället. Författaren skriver vidare att många upplever att 

man måste åka långt ifrån skolan för det ska uppfattas som ”utomhuspedagogik”, så är inte 

fallet. Han menar att man ska ta tillvara på de miljöer man har tillgång till och läraren ska vara 

kreativ. Vidare anser Wohlin (2004) att utomhuspedagogik är en kunskapsförmedling och 

skolning i en utomhusmiljö. Slutsatsen av dessa författares definitioner av utomhuspedagogik 

är dels att undervisning sker utanför det traditionella klassrummet och en annan förutsättning 

för denna metod är dels att barnen är aktiva och involverade med alla sinnen i aktiviteten för 

att de ska förstå sin omvärld.  

 

Utomhuspedagogiken härstammar enligt Brügge, Glantz och Sandell (2007) från Aristoteles 

(384-322 f. Kr). Aristoteles i Brügge, Glantz och Sandell (2007) i enighet med Dewey (2004) 

betonade vikten av att vi människor utgår från våra erfarenheter men också våra sinnen, 

vidare menade han att det är genom dessa egenskaper som vi får ny kunskap. Det är i en 

verklig miljö som lärandet ska ske och genom att använda våra sinnen för att lukta, se, känna, 

höra och smaka. Författarna belyser vidare vikten av en skiftande aktivitet men även att barn 

lär sig nya saker med kroppen som ett sätt att länka utomhusmiljö, kunskap och rörelse till en 

helhet.  
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2.3 Barns lärande med hela kroppen och platsen 
 

Lärandet är en livslång process i människans liv. Det handlar om att utnyttja de 

inlärningssituationer som förekommer samt ta reda på hur man som individ lär sig för att 

stimulera elevernas inlärningsprocesser. Dessutom är det väsentligt att kunskapen baseras på 

konkreta upplevelser i autentiska miljöer menar Nyström (2002). Vidare hävdar Szczepanski 

(2008) att utomhuspedagogiken inte enbart är en plats och ett innehåll för lärande, utan också 

ett viktigt sätt för ett barn att lära sig på då möjligheten för att skapa relationer mellan tanke, 

känsla, plats och identitet är stor. Genom att barnen lär sig med hjälp av konkreta material och 

genom en praktisk konkret erfarenhet utökas deras begreppsbildning och på så sätt blir 

lärandet sammanhängande. Författaren skriver vidare att kvalitén i kunskaperna blir istället 

det väsentliga eftersom den fysiska miljön förser eleverna med fler helhetsupplevelser. Dessa 

författares syn på barns lärande kan jämföras med teorin learning by doing av John Dewey 

som har haft stor betydelse för utomhuspedagogiken. Enligt Dewey (2004) innebär learning 

by doing ett lärande som sker genom praktiskt handling där eleven genom att samspela med 

dess omgivning utvecklar både förståelse och sociala regler. Förspråkaren till denna 

pedagogik var John Dewey, eftersom Dewey ansåg att kunskapen blev verklig, när eleven 

uppmuntrades att aktiv söka efter den på egen hand med hjälp av praktiska läranderedskap. 

Learning by doing omfattar en interaktion mellan både de praktiska och de teoretiska ämnena 

och Dewey (2004) påpekade att utan de ena ämnet blir det obegripligt. Även Egidius (2006) 

hävdar att eleven ska känna sig inspirerad för att kunna lösa en skoluppgift. Dewey (2004) 

menar att eleven utvecklas med hjälp av dess samspel med miljön och sociala sammanhang, 

då eleven skapar kunskap inom de sociala reglerna, exempelvis förståelse för olika sociala 

sammanhang. Deweys teori är en viktig del av den pedagogik som förespråkare för det 

sociokulturella perspektivet förspråkar nämligen att samarbete, språk och kommunikation är 

tre viktiga förutsättningar för att lärande ska ske. 

 

Vidare hävdar Dahlgren (2007) att det uppstår alltid frågor till det som observeras när man 

vistas i en utemiljö och därför är det av vikt att läraren ställer följdfrågor till gruppen eller 

barnet för att stimulera gruppen/barnet till att aktivt bearbeta situationen eller frågan för att 

han eller hon ska få fram ett svar. Även Wohlin (2004) och Szczepanski (2007) hävdar att det 

är viktigt att pedagogerna ställer de didaktiska frågorna närmare bestämt, vad, hur, och 

varför, i samband med undervisningens innehåll. Förutom detta så talar Szczepanski (2007) 
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om att det är mycket väsentligt att ställa när och var frågor dvs. när är det lämpligt att göra ett 

visst moment ute, låta årstider, kulturella företeelser och omständigheter styra de 

undervisningsmoment eller aktiviteter som man vill använda sig av i undervisningen. Med 

frågan var syftar författaren på platsen för lärandet. Därför menar författarna Brügge, Glantz 

& Sandell (2007) och Eick (2012)att den direkta upplevelsen är utgångspunkten för lärandet i 

utomhuspedagogiken då man förstår "med hela kroppen" och därför är det av vikt att 

reflektera över vad man lärt sig och känt.  

 

Vidare har Szczepanski (2008) kommit fram till, i sin avhandling Handlingsburen kunskap- 

Lärares uppfattning om landskapet som lärandemiljö att barnen genom utomhuspedagogiken 

själva får undersöka, uppleva och bearbeta ting i omvärlden vilket resulterar i 

förstahandserfarenheter som sin tur leder till att lärandet blir konkret.  

Nyström (2002) skriver att utomhusmiljön ger barnen olika upplevelser vilket i sin tur leder 

till att barnen blir engagerade och nyfikna. En grundläggande förutsättning för att barn ska 

lära sig är nyfikenheten. Författaren menar vidare att en viktig del i barnens lärande är att 

barnen kan utforska, experimentera och undersöka i en utomhusmiljö och i sin egen takt.  

2.4 Barn lär med alla sinnen 
 

Det är viktigt att vara utomhus, eftersom våra hjärnor sporras av det flöde av former, ljus, ljud 

och färger som naturen kan erbjuda oss. För att stimulera våra sinnen såsom lukt, känsel, syn 

och smak är dessa flöden mycket viktiga (Öhman & Sundberg, 2004; Nyström, 2002). 

Brügge, Glantz & Sandell (2007) menar att man i utomhuspedagogiken stimulerar individens 

alla sinnen. Det är i utomhusmiljön man upptäcker saker och får lära sig hur dessa känns och 

fungerar, detta är grunden för utveckling och lärande (Szczepanski, 2007,2008; Nyström, 

2002; Fägerstam, 2012; Eick, 2012; Öhman & Sundberg, 2004). Vidare menar författarna att 

för att få en helhet måste man kombinera alla våra sinnen, i utomhusmiljön får barnen känna, 

se och lukta på exempelvis en ros, detta istället för att bara titta på en ros genom en bild i 

klassrummet.  

2.5 Utomhuspedagogik i förskoleverksamhet 
 

Utomhuspedagogiken är numera en vedertagen arbetsmetod som blir allt vanligare inom 

förskolan. Genom att utgå från ett erfarenhetsbaserat och handlingsorienterat förhållningssätt 

leder utomhuspedagogiken till kontakter med samhälle, natur och kultur (Brügge, Glantz och 
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Sandell, 2007). Enligt Dahlgren (2007) och Fägerstam (2012) är det centrala inom 

utomhuspedagogiken att erfarenheter, upplevelser och platser både när det kommer till det 

teroetiska och praktiska stödjer barns utveckling och lärande.  

 

Utomhusmiljön är en kunskapskälla som ständigt är aktuellt och som har ett rikhaltigt 

material vilket bidrar till både samarbete, nyfikenhet och kreativitet hos barn (Szczepanski, 

2007;Öhman & Sundberg, 2004). Fägerstam (2012) kom fram i sin studie till att 

utomhusmiljön i skolans verksamhet spelar en betydande roll för barnens utveckling och 

lärande. Hon menar vidare att barn i olika utomhusmiljöer på ett helt annat sätt samspelar med 

miljön än vad barnen gör inomhus. Ett exempel som är tydligt är att barn utomhus kan se att 

bladens färg förändra sig i samband med de olika årstiderna. Genom att vistas i en 

utomhusmiljö blir barn enligt Szczepanski (2008) både lugnare och piggare, de blir friskare, 

mindre konfliktbenägna och får en ökad/bättre koncentration.  

Vidare skriver Skolverket (2010) att det ska finnas utrymme för barnens egna intressen, 

fantasi och kreativitet både i leken och lärandet när de arbetar såväl inne som ute, i läroplanen 

för förskolan. Förskoleverksamheten ska präglas av en pedagogisk atmosfär där lärande, 

fostran och omsorg ger en helhetsbild, står det vidare i Lpfö 98. 

Den planerade omgivningen och naturen bör, när barnen vistas ute, skapa möjligheter till 

bland annat lek och andra aktiviteter där barnen är aktiva både med kroppen och sinnena. En 

annan viktigt punkt i Lpfö 98 är att barnen själva ska förstå sin existens i naturens kretslopp 

samt kunna lite växter och djur men också enkla naturvetenskapliga fenomen som exempelvis 

att när snön smälter blir det till vatten. Vidare står det i Lpfö 98 att det är viktigt att man som 

pedagog utgår från barnens förutsättningar och intressen för att lärandet ska äga rum på ett 

naturligt sätt. Läroplanen framhåller vidare att naturen ger barn möjlighet till att utforska, 

experimentera sin omgivning och utmana sig själv i en verklig kontext (Skolverket, 2010). 

Vidare skriver Skolverket (2010) att för att förskolan ska främja barns lärande, måste 

personalen aktivt diskutera i arbetslag om innebörden av exempelvis kunskap och lärande, 

alltså vad är det barnen ska kunna för att utvecklas i sitt lärande.  

2.6 Svårigheter och möjligheter med att arbeta ute 
 

Många pedagoger kan enligt Brügge, Glantz och Sandell (2007) känna sig oroliga över att 

vara utomhus eller i en annan miljö än förskolgården, eftersom rädslan för att någonting ska 
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hända barnen är stor. Szczepanski (2008) belyser även denna problematik i sin avhandling. 

Författaren skriver att pedagoger som är osäkra hellre vill vistas inomhus med barnen än 

utomhus då inomhusmiljön ger dem en större trygghet.  

 

En av orsakerna till varför denna rädsla och osäkerhet förekommer är bristen på personal 

eftersom nutida förskolor består av få pedagoger och stora barngrupper. En annan orsak till 

detta kan vara tidsbristen, det är mycket som kan hända när man väl kommer utanför 

”klassrummet”. Szczepanski (2008) skriver vidare att det är lättare att planera 

inomhusaktiviteterna då det går bättre att kontrollera barnen. Ett annat hinder som författaren 

tar upp är brist på pengar. Av den orsaken får man prioritera vad man ska lägga pengarna på i 

verksamheten (Szczepanski, 2008). Om förskolan ligger centralt i staden kan det vara både 

svårt och kostsamt med ordningen av transporter till närmast skog menar författaren och detta 

leder till att pedagogerna upplever det som hinder.  

 

Pedagoger skyller många gånger på att barn inte har rätt kläder för väder vilket i sin tur leder 

till att de väljer att stanna inomhus om det exempelvis skulle regna. Szczepanski (2008) 

menar att detta problem kan lösas om pedagogerna ger barnens målsmän tydlig information 

om vad det är för kläder som barnen bör var försedda med när de kommer till förskolan. För 

att väcka lusten till att vilja utvecklas och lära sig måste förskolgården vara en stimulerande 

och lockande plats men också inbjuda till utmaningar. Barnen blir piggare och orkar mer 

(Szczepanski, 2008;Ericsson, 2002). Vidare skriver Ericsson (2002) att det finns stora fördelar 

med att vistas ute eftersom barnen på egen hand får utforska och undersöka området runt om 

kring sig, vilket i sin tur leder till att barnens sinnen stimuleras. 

2.7 Lärares syn på utomhuspedagogik 

Brügge, Glantz och Sandell (2007) och Hammerman et al (2001) skriver att stora möjligheter 

till lärande och utveckling hos barn skapas i samband med utemiljön. Det är pedagogernas 

uppgift att avgöra hur planeringen för vistelsen ute skall se ut, miljön där olika aktiviteter 

utförs kan enligt pedagoger ses som en plats vilket i sig själv har ett värde men även ses som 

en koppling mellan aktivitet, plats och miljö i en helhet. 
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I sin studie har Szczepanski (2008) intervjuat pedagoger om frågor gällande deras syn om och 

på utomhuspedagogik. I studien framkommer det att barnen genom utomhusundervisning 

kunde skapa sig ett starkare sammanhang för diverse händelser, eftersom kunskaperna som de 

fick var konkreta. Ett exempel är att man i stället för att visa barnen en bild av en svamp, när 

de sitter inne i förskolan kan man ta med dem ut och visa dem riktiga svampar som de kan få 

uppleva med syn, lukt och känsel. Det framkommer även att de flesta pedagoger i studien 

kopplade utomhuspedagogiken till lärande genom alla sinnen vilket i sin tur hjälper till en 

verklighetsförankring hos barnen. Utifrån Szczepankis studie kunde två tydliga uppfattningar 

utläsas om vad pedagogerna ansåg utomhusmiljö innebar. För vissa innebar 

utomhuspedagogiken en aktivitet bortsett från det pedagogiska lärandet och var mer förenad 

med utflykter, för andra innebar detta, lärande vilket betonar det sinnliga, verkliga och fysiska 

kroppsbundna med undervisning som skedde utomhus. Nyström (2002) skriver att det är av 

vikt att pedagoger registrerar och aktivt deltar i barnens lek och inte bara koncentrerar sig på 

de olika mål dessa har. Författaren menar vidare att det är viktigt för pedagogerna att kunna 

stanna upp och ta tillvara det barnen uppmärksammar i utomhusmiljön. Vidare skriver 

Szczepanksi (2007) att det är viktigt att pedagoger ska bidra till och stödja barn till att förstå 

sin omvärld och på så sett se barns olika förmågor och identiteter i relation till de olika 

miljöer de befinner sig i. Det är naturligt att barn i utomhusmiljön möter saker som kan leda 

till frågor och detta menar Dahlgren, Grahn och Szczepanski (2007) är en utmaning där 

pedagogernas uppgift är att fånga upp dess tillfällen och omvandla till lärande situationer. 

Nyström (2002) skriver vidare att pedagogerna ska vara som medforskare och på så sätt 

stötta, förstärka och bekräfta barnen till att vilja fortsätta att experimentera och utforska sin 

omvärld. Barnet får då lättare ett sammanhang i sin existens om pedagogerna finns där som 

medforskare och stödjande ”kamrat” där barnen får begrepp och ord för det de ser och 

utforskar.  

2.8 Sammanfattning 

Teori, forskning och förskolans läroplan har det gemensamt nämnare, nämligen att de stöder 

utomhuspedagogik. Förutom att både teori, forskning och förskolans läroplan kompletterar 

varandra, bygger de också på varandra. John Dewey (2004) är en av de teoretiker som 

förespråkar för att man ska bedriva undervisning utomhus. Det framkommer att 

utomhuspedagogik är en bra undervisningsmetod då den erbjuder olika möjligheter till 

lärande, där man är aktiv både med hela kroppen och sinnen. Vidare framkommer det att 

undervisning utomhus erbjuder konkreta erfarenheter och upplevelser i autentiska miljöer etc.  
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3. Metod 

I det här avsnittet kommer jag redovisa hur jag har gått tillväga i min empiriska undersökning.  

3.1 Intervju 

Denna undersökning syftar till att belysa i vilket syfte man använder sig av 

utomhuspedagogik och hur det används för att utveckla barns lärande samt hur 

förskolelärarna kopplar detta till läroplanen för förskolan. Detta görs för att ge en bild av hur 

utomhuspedagogik används vid de förskolor som denna uppsats berör. I och med detta har jag 

valt att använda mig av kvalitativa metoder med intervjuer, detta för att den centrala delen av 

arbetet ligger på intervjudeltagarnas egna uppfattningar och erfarenheter. 

Bryman (2001) hävdar att syftet med denna typ av metod är att svara på Hur- och 

Varförfrågor för att skapa en ökad förståelse kring det ämne man avser att studera och inte 

antal eller kvantiteten. Vidare påpekar författaren att en kvalitativ studie kan ha olika ansatser 

och man kan säga att denna studie kan ses som induktiv då jag utgår från ett övergripande 

tema nämligen utomhuspedagogik. Som tidigare nämns utgår denna metod ifrån 

respondenternas personliga upplevelser, från respondentens egna ord och uttryck. Jag har valt 

att använda mig av en öppen intervjuguide med enbart övergripande frågor som utgångspunkt 

detta för att jag ska kunna fokusera på deltagarna och de situationer som de befinner sig i. 

Dessutom tillåter den semistrukturerade intervjun mig att ställa eventuella följdfrågor 

(Bryman, 2001).  

En kritik mot kvalitativa metoder finns när det gäller generaliserbarhet, dvs. att 

respondenternas erfarenhet behöver överstämma med andra pedagoger som arbetar inom 

förskoleverksamheten men dock kan man diskutera överförbarheten i samband med denna 

studie, alltså att de resultat som denna uppsats kommer fram till, kan överföras till andra 

pedagoger som arbetar med barngrupper.   Författaren Friberg (2006) menar att denna typ av 

forskningsmetod inte är ute efter att generalisera utan att beskriva och förklara det ämne som 

man avsett att studera. För att som intervjuare kunna fokusera på när respondenterna talar 

spelade jag in samtalen. Detta för att jag skulle få med så pass mycket information som 

möjligt, vilket jag inte skulle ha fått med om jag hade skrivit ner det. 

3.2 Urval 

Jag har valt att fokusera på förskoleverksamheten. Ett bekvämlighetsurval gjordes i den här 

undersökningen för att lättare få tag i personer som kan tänka sig ställa upp på intervjuer. 
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Enligt Esaiasson (2007) innebär bekvämlighetsurval, att intervjupersonen inte har personliga 

relationer till respondenterna men att man är bekant med dem från exempelvis tidigare 

vikariat på skolverksamheterna. Jag har intervjuat åtta pedagoger på tre olika förskolor i en 

svensk mellanstor stad.  

Jag valde att intervjua på tre olika förskolor för att få en bild över om det förekommer 

skillnader eller likheter mellan pedagogerna och förskolorna som behandlas i denna uppsats. 

Tonvikten ligger på pedagogernas perspektiv dvs. deras egna tankar och erfarenheter kring 

ämnet utomhuspedagogik och om de ser utomhuspedagogiken på samma sätt ur ett lärande 

perspektiv. 

3.2.1 Förskolorna 

Förskolornar i den här undersökningen är anonyma och har därför tilldelats med 

benämningarna förskola 1, förskola 2 och förskola 3. Under den här rubriken kommer enbart 

förskolorna representeras men pedagogernas bakgrund kommer att representeras senare i 

inledningen av studiens resultat för att underlätta läsningen och ha det färskt i minnet. 

Förskola 1, arbetar pedagogerna på avdelning två som har 20 barn mellan 4-5 år. 

Sammanlagt består denna verksamhet av 5 avdelningar med 93 barn mellan 1- 5 år. 

Förskola 2. Här arbetar pedagogerna på avdelning 1 som består av 15 barn mellan 1-3 år. 

Förskola 2 har 4 avdelningar med 80 barn mellan åldrarna 1- 6 år. 

Sedan kommer den tredje förskolan, där pedagogerna arbetar på avdelning 5 som har 20 

barn i åldrarna 4-6 år. Denna förskola består, som förskola 1, av sammanlagt 5 avdelningar 

med 93 barn. 

3.3 Genomförande 

Redan efter mitt första examensarbete år 2012 bestämde jag mig för att fortsätta på det 

tidigare examensarbetet, där jag hade skrivit en konsumtionsinriktad uppsats och därför tog 

jag kontakt via telefon med tre olika förskolechefer om min avsikt med examensarbetet och 

att jag ville intervjua personal från deras förskola. Jag bemöttes positivt av trevliga och 

nyfikna chefer som gav klartecken för min undersökning. Efter detta skrev jag brev till de 

pedagoger som arbetade på förskolorna om de kunde ställa upp för intervju, vilket de gjorde. 
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Innan jag gick ut för att genomföra intervjuerna formulerades intervjufrågorna (bilaga 1), som 

användes vid intervjusamtalen. Förutom intervjuguiden hade jag med mig en diktafon för att 

spela in samtalen, efter samtycke med deltagarna. Sedan bokades olika intervjutillfällen via 

telefon med de sex olika pedagogerna. Det enklaste för pedagogernas del var att jag åkta ner 

till förskolorna vid två till tre tillfällen för att genomföra intervjuerna. Jag hade intervjusamtal 

med var och en enskilt vid olika tillfällen, vilket tog ca en timme var. När jag väl var på plats, 

krånglade diktafonen och jag hade ingen användning av den, istället fick jag använda mig av 

datorn. Spelade in intervjusamtalen i datorn. Intervjupersonerna informerades återigen om 

studiens syfte i början av varje intervjutillfälle för att sedan komma in på de frågor som jag 

ville ha svar på. Under intervjutillfällena följde jag intervjuguiden och eventuella följdfrågor 

förekom. 

När intervjusamtalen var klara var det dags för att lyssna på banden och transkribera dem. 

Detta var mycket svårt tyckte jag eftersom man fick lyssna på samtalen flera gånger för att 

inte missa något och det var tidskrävande. Transkriberingen gjordes omedelbart efter varje 

intervjutillfälle, för att underlätta arbetets gång. Jag transkriberade inte all material utan de 

material som berörde just frågeställningarna som den här uppsatsen berör. Detta bestämde jag 

mig för, för att jag skulle hinna med att skriva ihop uppsatsen. Jag lyssnade på bandet, och 

stannade uppspelningen när intervjupersonerna nämnde någonting som berörde uppsatsens 

frågeställningar. Detta för att jag skulle skriva ner citat och den information som framkom. 

När alla intervjuer var transkriberade valde jag återigen lyssna på det samlade materialet, för 

att säkerställa att viktig information inte hade gått förlorad.  

Efter upprepande genomläsningar av materialet sammanställdes och jämfördes 

intervjupersonernas svar på de olika frågeställningar, för att i nästa steg kategoriseras. 

Använde mig av ”klippa och klistra upp”-metod, där under genomläsning av materialet 

klipptes delar av materialet ut som jag ansåg var viktiga. Denna metod liknar Repstads (1999) 

sax- och kuvertmetoden, där man klippte de viktigaste data och la det i ett kuvert som man 

sedan kategoriserade.  När jag var klar med att klippa, grupperade jag sedan de klippta delar 

in i grupper som hade gemensamma drag och nästa steg, var kategoriseringen av dessa 

grupper som klistrades upp på papper. Varje enskild transkription markerades med en separat 

färg innan jag började klippa, för att veta vem som har sagt vad. Men jag var noga med att 

lyfta fram det som var viktigt för den här studien och utifrån litteraturgenomgången se ett 

samband.  
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3.3 Forskningsetiska överväganden 

Både Bryman (2001) och Friberg(2006) anser att det är viktigt att forskare att ta hänsyn till 

olika etiska principer eller krav men även en skyldighet forskare har. Dessa principer 

benämns av författarna på följande sätt: informationskravet, dvs. att forskaren informerar 

deltagarna om undersökningen syfte och att deras deltagande är frivilligt samtidigt som de 

kan avbryta det när som helst om de har valt att delta i undersökningen och samtyckeskravet, 

deltagarna bestämmer själva om de vill delta eller inte i undersökningen. Nästa krav var 

konfidentialitetskravet, att information om deltagarna bevaras på ett sätt som obehöriga inte 

kommer åt dem och det sista kravet är enligt författarna nyttjandekravet som innebär att de 

information som har framkommit kommer att användas i den här uppsatsens ändamål. De 

krav som nämns ovan har legat till grund för den här uppsatsen där exempelvis deltagarnas 

och förskolornas riktiga namn inte benämns.  

3.4 Validitet och reliabilitet 

Intervjuerna som genomfördes spelades in eftersom Bryman (2001) hävdar att om man som 

forskare vill få en hög reliabilitet så ska man i samråd med deltagaren spela in samtalet för att 

då kan man transkribera det personen i fråga säger och man kan gå tillbaka och lyssna på 

bandet flera gånger. Alla intervjusamtalen genomfördes på respektive förskola, i en lugn miljö 

som pedagogerna själva hade valt. Vidare skriver Bryman (2001) och Friberg (2006) att när 

forskaren vet vad han/hon undersöker ger det en hög validitet. Jag anser personligen att jag 

har uppnått detta genom att de frågor jag ställde var kopplade till mitt syfte. En sak som jag 

anser kunde ha påverkat resultatet var deltagarnas bakgrund, alltså att de berörda pedagogerna 

samtliga hade en positiv inställning till utomhuspedagogik vilket ledde till att deras åsikter om 

denna metod inte var så kritiska. Det skulle vara intressant om jag hade fått tag i pedagoger 

som inte använde sig av utomhuspedagogik för att få en bild av både positiva och negativa 

synpunkter, men å andra sidan är utomhuspedagogiken en stor del av förskoleverksamhetens 

vardag.  

3.5 Metodkritik 

Jag anser personligen att metodvalen har varit relevanta för undersökningen dock finns det 

alltid för- och nackdelar med allt man väljer. Enligt Bryman (2001) är en nackdel med den 

semistrukturerade intervjun att det kräver mycket tid av forskaren att bearbeta och tolka 

respondenternas svar och man som intervjuare måste vara flexibel för att metoden ska ha hög 

validitet och reliabilitet. Jag valde denna metod för att jag var ute efter att få en mer fördjupad 
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kunskap av förskolelärarnas upplevelse och erfarenhet av utomhuspedagogik samt för att jag 

kunde ställa följdfrågor för att tydliggöra svaren. Intervjuerna genomfördes vid olika tillfällen 

och i olika miljöer med hänsyn till pedagogernas tillgänglighet. Detta för att de skulle känna 

sig bekväma och hemma i den miljön som de befann sig i när intervjuerna ägde rum. Att 

intervjuerna genomförde vid olika tillfällen och inte med alla pedagoger på samma gång har 

sin fördel, nämligen att jag som författare hinner bearbeta materialet var för sig innan jag göra 

nästa intervju och att jag hade det lätt att ta in all information vid intervjutillfällena. Det blev 

inte för mycket information att ta in samtidigt om man jämför med om jag hade gjort alla 

intervjuer på samma dag.   

Att transkribera en del av materialet utifrån frågeställningarna ansåg jag personligen att det 

var lämpligt för den här undersökningen och det underlättade mitt arbete, eftersom man då 

lyssnade bara på de delar som berörde just frågeställningarna men å andra sidan kan man ha 

missat andra intressanta aspekter som intervjupersonerna lyfte fram vid intervjutillfällena. En 

tanke som slår mig nu i efterhand, är att om all material var transkriberade, kanske den här 

uppsatsen skulle ha en annan ämnesinriktning. I detta fall är jag ute efter vad respondenterna 

säger gällande de frågor som den här uppsatsen berör och inte en djupare förståelse av 

respondenternas upplevelse av utomhuspedagogik.  
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4. Resultat 

I följande kapitel kommer en presentation av de intervjuade pedagogerna och därefter 

kommer jag ta upp det jag har fått fram genom de genomförda intervjuerna. Det som 

framkommer i intervjuerna har delas upp i olika teman som framkommer nedan. Jag har 

strukturerat kapitlet efter uppsatsens frågeställningar. Jag kommer inte ta upp allt i 

intervjuerna utan använda mig av citat för att tydliggöra det jag har fått fram från intervjuerna. 

Denna uppdelning gjordes för att undvika upprepning, eftersom de flesta pedagogerna 

beskrev frågorna på liknande sätt.  

4.1 Respondenternas bakgrund 

Förskola 1 

Lärare 1 i förskola 1 är utbildad till förskolelärare och har varit verksam i 5 år. Kommer att 

kallas för Mikaela i den här uppsatsen. 

Lärare 2, Eva, är barnskötare och har jobbat i 10 år som barnskötare.  

Förskola 2 

Lärare 1 i förskola 2,utbildad förskolelärare och har arbetat i åtta år. Hon kommer att kallas 

för Åsa i den här uppsatsen.  

Lärare 2 i förskola 2, alltså Lisa, har arbetat som barnskötare i 7 år och sedan utbildade hon 

sig till förskolelärare. Som förskolelärare har hon jobbat 11 år.  

Emila är förskollärare och jobbat som det i 12 år. 

Förskola 3 

Lärare 1 i förskola 3,är barnskötare och har arbetat som det i 12 år. Läraren kommer kallas 

för Marita i detta arbete.  

Även Jennie i förskola 3,är utbildad förskollärare och har 8 års erfarenhet inom yrket.  

Sten är också förskollärare och har 22 års erfarenhet inom yrket. 
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4.2 Inställning till utomhuspedagogik 

I min analys ser jag att pedagogerna har lite olika inställning till att bedriva sin verksamhet 

utomhus. En kategori verkar tycka att det är en självklarhet att vara ute. En annan kategori 

föredrar att arbeta inomhus. Till sist är det en grupp av lärare som arbetar planerat med 

utevistelsen som ingår i olika projekt och teman.  

Beroende på vilken inställning man har till att arbete utomhus, varierar användningen av 

läroplanen i verksamheten samt dokumentationer av barnens aktiviteter i förskolan. Den 

första kategorin av lärare som ansåg att det är en självklarhet att vistas ute, fotograferar det 

barnen gör. Även den tredje gruppen som arbetar planerat med utevistelsen i olika projekt och 

teman dokumenterar det som händer i verksamheten. Det kan vara i form av exempelvis 

fotografering av aktiviteterna och anteckningar av vad som händer under dagen. 

En av pedagogerna hävdar att: 

Vi dokumenterar i form av anteckningar vad som har hänt under dagen om vi 

hinner, annars blir det att man dokumenterar en gång i veckan, som är inplanerat. 

Sedan sitter vi i arbetslagen och diskuterar. Men vi planerar innan vi går ut. 

Man planerar vad man ska göra innan man går ut och dokumenterar det som händer under 

dagen i verksamheten. Detta gör pedagogerna om de hinner och har tid för det, annars sitter 

pedagogerna i arbetslag och diskuterar veckan som har gått en dag i veckan, där de har det 

inplanerat i schemat. 

En annan pedagog hävdar istället att: 

Ibland så fotograferar vi det vardagliga arbetet och vi tar ut kriterierna som vi 

sedan har båda på bild, där ser vi vad vi har uppnått. 

Det som sker i verksamheten fotograferas. Pedagogerna tar ut kriterier ur läroplanen som de 

sedan har under bilderna. På så sätt blir det tydligare vad barnen har uppnått i läroplanen, där 

det finns både bild på själva aktiviteten och sedan under bilden har de då kriterierna för 

förskolans verksamhet.  

Den andra gruppen som föredrar att vara inne, även de här pedagogerna sitter en gång i 

veckan och planerar och checkar av vad de har gjort under veckans gång. 
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En pedagog uttrycker det så här: 

Det viktigaste för oss är att vi checkar av att vi har nått målen. Det gör vi genom 

att vi sitter och planerar en gång i veckan samt diskuterar det som har hänt. 

En väsentlig uppgift som pedagogerna har i den andra gruppen är checkningar av aktiviteterna 

i verksamheten och det görs då i arbetslagen en gång i veckan. I arbetslagen diskuteras då vad 

som har hänt under veckans gång och sedan har de lärolanens olika mål som de checkar av 

om barnen har uppnått eller inte. Detta håller pedagogerna på under hela året. 

4.2.1 En självklarhet att vara ute 

För några av pedagogerna verkar det vara självklart att vara ute. De här pedagogerna är oftast 

ute dagligen och vissa av dem är till och med ute både på förmiddagar och eftermiddagar, om 

det inte är katestrofväder förstås, såsom storm eller minus tjugofem grader. De pratar om att 

de gör samma saker ute som inne och att de bara vill komma ut med barnen. 

Sten uttrycker det så här: 

Alltså barnets lärande som man gör inomhus, mycket av det tycker jag man kan ta 

med sig och göra ute. 

Sten har inställningen att man helt enkelt tar med sig verksamheten ut. Denna inställning som 

Sten har, har Eva också. Eva hävdar att: 

Att helt enkelt flytta ut den pedagogiska verksamheten. 

Pedagogen poängterar att det är bara och flytta ut den pedagogiska verksamheten. Det 

framkommer i den här analysen att många av pedagogerna har den inställningen att det finns 

ingen skillnad på undervisning inne eller ute. Det man gör inne kan man göra ute eller 

tvärtom. 

En annan pedagog uttrycker sig på följande sätt: 

Jasmine: Vad är utomhuspedagogik för dig? 

Emila: mm, ja. Jag tycker ju inte att undervisning handlar om att ha papper och 

penna hela tiden och att man ska sitta ner bakom ett skrivbord och försöka lära sig 

allt det där man måste lära sig. Detttt…för mig att lärningen sker utomhus och 
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att..mmm.. att barnen kan leka på egen hand och på så sätt bli nyfikna på vad det 

är de gör, vad det är de hittar och lär sig..AAAA..det är väldigt enkelt att vara ute i 

naturen. 

Även denna pedagog hävdar att vara ute och arbeta är en självklarhet och enkelt. Det behöver 

inte vara någonting krångligt. Det framkommer en definition av vad inne är och vad ute är i 

Emilas citat. Läraren definierar inne på följande sätt nämligen att ha papper, penna, sitta 

bakom ett skrivbord och lära sig saker och ting. Definitionen av att vara utomhus är att leka, 

lära sig, bli nyfikna och enkelt. Man behöver inte ha med sig materiella ting för att undervisa 

utomhus, det räcker med barnet själv och dess fantasier. 

Marita hävdar också att: 

/…/ för mig är utomhuspedagogik ett sätt att jobba, det man gör ute kan man följa 

upp och jobba vidare med inne eller tvärtom. 

Pedagogerna har en självklarhets inställning till att arbeta ute och de ser som tidigare 

benämnts ingen skillnad på undervisning ute eller inne. Här blir då utomhuspedagogik en del 

av förskolans vardagliga arbete. Lisa uttrycker det så här:  

/…/ingen skillnad på pedagogik inne och ute men många glömmer bort att vara 

pedagog ute. Det jag menar är att det mesta som man gör inne ska man kunna 

göra ute. 

Detta visar att man som pedagog ska vara kreativ i sin undervisning för att kunna göra olika 

aktiviter eller moment i olika situationer oavsett förutsättningar och vikten av att inte glömma 

bort sin roll som pedagog oavsett var undervisningen äger rum. 

Läroplanen framstår som lite avlägsen för några av de här pedagogerna. Man bara lever i den. 

Sten: Just nu gör man väll inte det så mycket nu känns, om man …e vi lever i den 

just nu. 

Läroplanen verkar som en självklar bakgrund, men inget som sten förhåller sig till dagligen 

när han är tillsammans med barnen. 
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4.2.2 Vill helst vara inne 

Det finns en del pedagoger som jobbar med småbarn som föredrar att var inomhus. De pratar 

om att man kan åstadkomma mycket inomhus. 

En pedagog hävdar att: 

Man kan ju sitta inomhus och lära sig massa genom att rita och pussla oh dansa 

och massa sånna saker som man kan göra inomhus, det kan man ju visserligen 

göra utomhus också fast…oftast har de en stor plan att röra sig på. Det är lättare 

att veta vad barnen gör inne medan ute är det svårare. 

Det är lättare att ha uppsikt över vad barnen gör när de är inne, eftersom utrymmet att röra på 

sig är inte så stor som ute. Man behöver inte springa runt och leta efter dem.  

Min analys visar att en stor del av utevistelsen har med pedagogernas egna intresse för 

naturen att göra. Så här hävdar Emila: 

Själv föredrar jag att vara inne, är inte en naturmänniska. Jag har inte så stort 

intresse..jag vill inte vara ute hela dagarna. 

Emila påpekar att intresset är lågt för utevistelsen och att hon inte är någon naturmänniska. 

Det är anledning till varför just hon föredrar at vara inne. Även Jennie hävdar att hennes 

intresse för att arbeta ute är lågt. 

Jennie uttrycker det på följande sätt: 

Jag jobbar med mindre barn och då är jag ofta inne..inte för att små barn inte ska 

vara ute, alla bör vara ute men pesonligen föredrar jag och vara inne. Mitt intresse 

för att vistas ute är kan man säga är pytteliten….man åstadkommer så mycket 

inomhus. 

Det framkommer att det personliga intresset är en drivande faktor till att arbeta ute och inte 

barnens ålder. Även Jennie hävdar här att man kan åstadkomma mycket mer inne än ute. 

Pedagogerna i den här kategorin går inte ut dagligen. De går ut och arbetar högst två till tre 

dagar i veckan. 

Emila påstår att: 
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Det blir cirka 2 till 3 gånger i veckan och det är beroende på vädret…oftast blir 

det ganska mindre faktiskt. 

Om vädret tillåter är de ute två till tre gånger i veckan, annars blir det mindre tider utomhus. 

4.2.3 Planerat arbete i projekt 

En annan del av pedagogerna arbetar medvetet i olika projekt eller teman, där man arbetar ute. 

De här temana eller projekt behöver inte alltid drivas utomhus, utan de kan bedrivas inomhus 

också. 

Åsa hävdar att: 

Eftersom vi arbetar i projekt och ofta förbereder oss med att se vilka pedagogiska 

möjligheter det finns inom matematik, naturvetenskap, språk och kommunikation 

innan så ser vi också på läroplanen och funderar extra kring hur vi ska kunna ge 

en så stor bredd av projektet som möjligt. Vi skriver sedan ett syfte med projektet 

och använder oss sedan av nyfikenhetsfrågor för att få syn på vad som händer och 

sker. Dessa syften och nyfikenhetsfrågor kopplar vi sedan samman med 

läroplanen och aktuell forskning. 

Pedagogerna försöker att ha olika projekt eller teman utifrån olika ämnen såsom matematiken. 

Naturkunskapen, språket och kommunikationen för att variera barnens undervisningsämne 

och aktiviteter för att utveckla deras lust till lärande. Här har pedagogerna läroplanen i 

åtanken när de planerar projekten och de skriver ner vad deras syfte är med den planerade 

projektet och använder sig av nyfikenhetsfrågor för att stimulera barnens vilja att ställa 

eventuella frågor för att lära sig. Detta i sin tur kopplas till både läroplanen och den aktuella 

forskningen som råder inom verksamheten. 

En annan pedagog hävdar istället att: 

…vi brukar ju dela upp läroplanen på olika punkter och så bestämmer vi att det 

kanske är en vecka eller en dag eller så..så ska vi lära oss en viss grej och då 

försöker vi ju anpassa våra aktiviteter efter punkten ifråga. Vi sitter en gång i 

veckan, där vi bestämmer vilka lekar, experiment som passar under vilken punkt 

som vi sedan gör under veckans gång. Oftast så håller vi ju på med matematik, 
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räkna olika föremål, naturkunskap där laborerar vi till exempel med vattnet och 

dess olika former. Varför vatten blir till is osv. 

En del pedagoger delar upp läroplanen i olika punkter, där man i arbetslagen tillsammans 

hittar eventuella lekar, experiment och aktiviteter som passar in under en viss punkt. Till 

exempel i naturkunskap arbetar barnen med att laborera med vatten och vattnets olika former, 

varför vattnet har en viss konsistens vid olika tidpunkter eller i matematik, där man räknar 

olika föremål i barnets omgivning såsom kottar, blad, stora stenar etc. Detta kräver då 

planering vilket pedagogerna har en gång i veckan. 

Vidare påpekar Lisa att de också jobbar i projekt, där man i början av veckan planerar ett 

projekt. Projektets syfte kommer pedagogerna fram till i arbetslaget. 

Läraren uttrycker det på följande sätt: 

I början av varje vecka tar vi fokus på ett syfte med veckans planerade projekt och 

gör en koppling till läroplanen som vi sedan har vi fokus på under veckan. Detta 

gör att det blir tydligt fokus och vi uppnår våra mål tydligare. 

Här planera de också en gång i veckan ett projekt och skriva ner dess syfte som i sin tur 

kopplas till läroplanen. Det blir tydligare vilka mål och kriterier som har uppnåtts när de 

antecknar syftet med projektet. Mikaela jobbar inte i projekt till skillnad från de här 

pedagogerna. Mikaela påpekar istället att: 

När vi vistas ute försöker vi följa målet i läroplanen, alltså den där.. om att 

utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerat 

miljö och i naturmiljö. Detta har jag alltid i bakhuvudet, eftersom det påpekas hela 

tiden, hela tiden.. från bland annat rektorn…. 

Som det framgår är projekt inte något Mikaela jobbar med, utan att när hon är ute har 

hon två saker i huvudet, det ena är att barnen får leka och den andra är att barnen 

erbjuds att få vara med i olika aktiviteter. Detta är någonting i läroplanen som har 

fastnat i Mikaelas huvud och som hon bär med sig ut hela tiden. 

I den här gruppen försöker pedagogerna gå ut så ofta de kan, oftast är det dagligen. 

Läroplanens användning varierar stort, vissa har läroplanen vid sidan av projekten som 

planeras medan andra har det i åtanke. 
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4.3 Nyttan med att vara ute 

Pedagogerna tror starkt på att utomhuspedagogiken har någon typ nytta för barnen. Det kan 

vara allt från att få frisk luft till att öka barnens förståelse för hur olika saker och ting ser ut. 

Här nedan följer en del olika aspekter som pedagogerna uppfattar att utomhuspedagogen ger. 

4.3.1 Olika miljöer 

Många pedagoger hävdar att utomhuspedagogiken har mycket att erbjuda. Det handlar om att 

ta vara på det naturen ger.  Analysen visar att man inte behöver åka långt för att det ska kallas 

för utomhuspedagogik eller för att ett lärande ska äga rum.  

Sten framhäver att: 

Klä på sig och komma ut å barnen får vara ute…å känna naturen och gå eller nåt 

så här.. 

Sten har den inställningen att det handlar om att bara komma ut i naturen och gå. Vidare 

hävdar Mikaela att: 

..barnen får erfara lärande i utemiljö med hjälp av utemiljöns möjligheter. 

Man kan med hjälp naturen och dess resurser upptäcka nya lärande miljöer. Det räcker med 

det naturen har att ge för att ett lärande ska ske. Ett lärande kan äga rum så fort barnen har 

klivit utanför förskolans dörr. Marita menar att: 

..för mig är utomhuspedagogik ett sätt att arbeta, där barnen med hjälp av naturens 

möjligheter får kunskap /…/. 

Det framkommer att platsen har en stor betydelse i utomhuspedagogiken. Undervisningen 

sker i naturen, man kommer bort från det traditionella klassrummet som innefattar fyra 

väggar. 

En annan pedagog betonar att: 

Man kan gå upp till skogen, kan göra lite vandring..man kan gå ut och vandra. Det 

behöver inte bara vara just här på gården. 
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Det finns olika miljöer som man kan vistats på. Det behöver inte bara just förskolans 

gård utan det som finns utanför gården, exempelvis skog. Här påpekar en annan 

pedagog också att: 

..utan att man även går till närområdet. Det finns så många ställen och va heter 

det, besöka. …utomhus jag menar det är ju pedagogik eeh samtidigt som man 

gräver med dem och pratar åå de behöver hjälp med gungan och de är cykling och 

man gå upp i man går man säger upp i, vi har ju så fin skog vi går upp till. 

Gården är ett lärande miljö där barnen gräver, gungar och cyklar runt. Det framhållas här 

också att man inte behöver vara just på gården, utan att det finns många andra ställen som 

man kan besöka såsom närområdet eller skogen. 

4.3.2 Träning och omsorg 

Analysen visar att utomhuspedagogiken ger både motorisk träning, socialträning och omsorg. 

En del av pedagoger anser att barnen tränar upp sin motorik genom att de går, gungar, gräver i 

sandlådan, cyklar och hoppar runt. Det framkommer också att utomhuspedagogik bidrar till 

att utveckla barnens sociala kompetens.. 

Sten: Jag menar de, de kan ju vara precis som man inleder en socialträning. De 

går med andra barn..I olika miljöer. 

Sten framhäver att i olika miljöer anpassar barnen sig själva både till gruppen och till miljön. 

Man tränas in i olika sammanhang, hur man exempelvis ska bete sig, om man ska springa 

eller gå, hur man ska vara med andra barn etc.  Emila påpekar i sin tur att: 

..leker med andra barn från olika avdelningar åå de ser omkring sig… 

Barnen samspelar med andra barn runt omkring sig, som är från andra avdelningar. Vidare 

påpekar Sten att det är mycket omsorg med de mindre barnen: 

 Sten: Det är också lite varierade med åå mena åldrarna. Dem här när man ska ut 

med ettåringarna. Det blir mycket omsorg på så vis. Ta på kläder….går inte själva 

så långt, då har man barnvagn…. 

Ju mindre barnen är desto mer omsorg blir det i form av av- och på klädning när de ska 

ut och när de går i längre sträckor har de mindre barnen barnvagn som de åker i etc.   
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4.3.3 Använda kropp och sinne 

Majoriteten av pedagogerna ansåg att man använde både kropp och sinne för att lära sig något 

och att utomhuspedagogik är en lärandemiljö där barnen är aktiva både med hela kroppen och 

samtliga sinnen.. De menade att både kropp och sinne bör vara aktiva för att ett lärande ska 

äga rum. När barnen är ute kan de lukta, smaka, känna, höra och se på ett annat sätt jämfört 

med undervisning inomhus. Studien visar vidare att pedagogerna anser att barnens inlärning 

blir mer ingående, djupinlärning då de kan använd sina sinnen och hela kroppen samtidigt 

som barnen får många upplevelser tillsammans. Dessa upplevelser enligt pedagogerna stärker 

sammanhållningen i gruppen och att barnen lär genom upplevelser.   

Emila hävdar att: 

Jaah det är klart att det finns fördelar med att barnen är ute liksom, att dem får 

använda sin kropp å dem, istället för att sitta stillastående vid ett skrivbord eller i 

ett rum så är dem ju ute och springer…. 

Istället för att barnen ska sitta vid ett skrivbord, får de använda hela kroppen när de är ute. Det 

är viktigt både för inlärning och för hälsan.  

Vidare menar Jennie att 

 utemiljön är en fantastisk lärandemiljö, det finns inte många begränsningar för 

vad man inte kan göra ute…/…/.. ett sätt där barnen får uppleva och upptäcka 

med kropp och sinnen. 

 Även Jennie anser att det är viktigt att barnen är aktiva i sitt lärande, för att ett lärande 

ska ske 

4.3.4 Praktisera teorin 

Min undersökning visar att majoriteten av pedagogerna använde sig av utomhuspedagogik, 

för att barnen skulle få praktisera den teoretiska delen. Att barnen ska få en konkret bild av 

det de lär sig och konkreta erfarenheter. Det ger större möjligheter till en konkret 

verklighetsbild när de arbetar ute menade pedagogerna.  

Eva hävdar att: 
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/…/barnen får på egen hand upptäcka, undersöka och utforska sin omgivning för 

att deras erfarenheter ska ”bli på riktigt”. De måste vara aktiva själva /…/” 

Det framgår att det är viktigt att barnen får en konkret erfarenhet i konkreta situationer som är 

verkliga för barnen och att de är aktiva i sitt lärande för att inlärningsprocessen ska ske. 

Det framkommer också i studien att barn oavsett ålder är aktiva och sökande varelser som 

hela tiden reflekterar över vad de gör och varför de gör det. En av pedagogerna, Marita, 

påpekade att: 

 ..det är viktig att läsa teorin och få praktisera den.  

Det är viktigt att de teoretiska kunskaperna blir praktiska, alltså att barnen får erfara hur det är 

när det är kallt ute, istället för att bara läsa om det. Det framgår tydligt i undersökningen att 

teori går hand i hand med praktik. Detta påpekar Eva också då hon menar att det är viktigt att 

de kunskaper barnen får i böcker blir på riktiga, alltså om barnen läser om granar är det då 

viktigt att de får se en gran i verkligenhet. Att barnen får känna på granen, lukta på den, se på 

den men också smaka om de vill. Detta påpekar även Marita: 

Här får man konkreta erfarenheter av exempelvis hur en gren ser ut, vilka former 

det finns, hur vädret är än om man bara läser teorin inomhus. Det är viktigt att läsa 

teorin och få praktisera den. 

I helhet visar den här studien att syftet med utomhuspedagogik är att den är ett praktiskt 

verklighetsanknutet arbetssätt att använda, där barnen fick använda alla sina sinnen och ta 

reda på vad det var pedagogerna ville visa i en viss situation etc. Detta leder till att barnen får 

uppleva sin omgivning på sitt eget sätt, vilket stimulerar deras inlärning på ett djupare plan än 

om de bara matas in med information. 

4.3.5 Upptäcka och undersöka 

Som det nämns tidigare är det viktigt att barnen är aktiva varelser både med kropp och sinne 

för att ett lärande ska ske. Det framkom också i resultatet att två av pedagogerna använde 

utomhuspedagogik i sin verksamhet för att väcka barnens lust till att ställa frågor och vilja 

lära sig mer om ett visst ting eller ämne, genom att pedagogerna fanns i närheten för att 

”styra” aktiviteten eller leken. 
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Lisa: Jag utgår alltid ifrån att de är själva aktiva och att jag finns där och styr lite 

vid behov för att stimulera deras nyfikenhet./…/ Då frågar de oftast mycket. 

När barnen är aktiva i sitt lärande och ställer frågor är det ett tecken på att pedagogerna har 

väckt deras intressen till att vilja lära sig mer. Två viktiga begrepp som pedagogerna nämnde 

var ”lustfyllt och nyfikenhet”, som hade stor roll för lärandet, dvs att barnen blir lustfyllda 

och att deras nyfikenhet väcks.  

Vidare hävdar Jennie att syftet med denna metod är att: 

 /../ upptäcka, utforska och undersöka , detta för att väcka barnens nyfikenhet.  

Här lägger Jennie tonvikt vid att barnen själva på egen hand utforskar, upptäcker och 

undersöker sin omvärld. Detta kan vara genom både med kropp och sinne för att väcka lusten 

till att vilja lära sig mer. Tre andra pedagoger hävdade också att utomhuspedagogiken är ett 

arbetssätt som ger upphov till att barn kan på egen hand eller i grupp upptäcka, utforska och 

undersöka sin omgivning. Vidare ansåg pedagogerna i den här undersökningen att stress är en 

stor del av dagens samhälle och på grund av detta ansågs det att utomhusvistelsen är nyttig för 

barnen, barnen får röra på sig, använda både kropp och sinnen. Detta för att de ska samverka 

med naturen och förstå vår existens i samband med naturen.  

4.3.6 Leka 

Studien visar att inlärning inte innebär att barnen ska sitta vid ett skrivbord hela dagen och 

lära sig, utan att inlärning sker var som helst bara man är öppen för det. Många av 

pedagogerna hävdar att barnen är ute och leker på gården och man styr då lite medvetet 

elevens lek för att de ska fråga vad det är de gör och vad som sker. Många barn gungar, 

cyklar, går, springer etc. På så sätt håller de igång kroppen och sinnena. En pedagog berättade 

att de var ute på gården och barnen lekte med diverse saker. En flicka kom fram till honom 

och hade med sig en kotte. Flickan frågade då pedagogen: 

 Var är det? 

Pedagogen svarade: 

Det är en kotte. 
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Flickan kom tillbaka efter ungefär en timme med någonting annat och undrade vad det var. 

Pedagogen berättade för flickan att det var en barkbit och flickan härmade det pedagogen sa. 

Flickan gick då runt och härmade ordet och sedan kom en pojke som var nyfiken på det 

flickan hade i handen. Han tittade på barkbiten och härmade det flickan sa till honom. Pojken 

gick i sin tur och letade efter en liknande barkbit. Detta visar att det är en lek för dem att veta 

namnet på föremålet och härma ordet samtidigt som det är en inlärning. 

4.4 Upplevda begränsningar 

Analysen visar att det finns olika begränsningar som pedagogerna upplever i verksamheten. 

Nästan alla pedagoger var överens om att det fanns några hinder med utomhuspedagogik som 

metod men däremot upplevde Mikaela att hon inte kunde se några hinder alls.  

Mikaela: Nej det finns ingen svårighet med utomhuspedagogiken, när vår gamla 

förskola revs och byggdes upp igen så byggde vi in utemiljöverksamheten i vårt 

pedagogiska uppdrag. 

Denna förskola hade moderniserats, alltså den hade rivits ner och anpassats efter både barnen 

och förskolans mål för ett livslång lärande. 

4.4.1 Väder och kläder 

En av de stora faktorerna som påverkar utevistelsen enligt pedagogerna är vädret och barnens 

kläder. Tre av pedagogerna konstaterar att dessa två faktorer påverkar de yngre barnen 

påtagligt, eftersom de inte kan vara ute så länge när det är exempelvis minus grader ute, 

storm, för varmt eller hällande regn. Två av pedagogerna påpekar att när det är dåligt väder 

avstår de helt från utevistelsen. Detta beror på att barnen inte är utrustade med kläder efter 

väder medan den tredje pedagogen menar att hon går ut med barnen när det är dåligt väder 

men att utevistelsen är kortare än om det inte vore finare väder.  

Åsa hävdar att: 

 ..själva gården är det inget hinder, men jag kan uppleva att barnens kläder kan 

vara ett hinder då de inte har kläder efter väder.   

För att utomhuspedagogiken ska genomföras är det av stor roll att barn utrustas med kläder 

efter väderleken. Vidare menar Lisa att kylan kan vara ett hinder för de minsta barnen. Lisa 

säger att : 
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Jag kan uppleva att kylan har varit ett hinder för våra allra yngsta vissa perioder. 

Likaså kan vår gård under de hetaste sommardagarna vara lite för varm och då 

kan det vara skönt att komma in en stund. Annars ser jag inga direkta hinder. 

Studien visar att det är de kalla vinterdagarna, hällande regn och de heta sommardagarna som 

kan vara påfrestande för små barnen. Det här har även Sten tagit upp i intervjun. Sten menade 

att när det är katastrofväder, såsom mins tjugofem grader eller storm ute, undviker han att gå 

ut med barnen.  

Sten: /…/katastrof väder…tjugofem grader kallt…eller storm….Jag menar det är 

inte roligt att sitta ute och äta mellanmål när det är ösregn. åå när det är snövidrigt, 

det är inte så mycket för dem små att göra ute. Det finns inget direkt att gräva.. 

Vädret är en stor faktor som påverkar utevistelsen. Det uppfattas som mindre roligt att vara 

ute när det mindre bra väder ute, eftersom det finns inte mycket och göra ute. 

Andra faktor som påverkar utevistelsen är barnen kläder också. Många pedagoger hävdar att 

barnen inte har kläder efter väder. Vissa har för tjocka kläder och andra för tunna kläder. 

Emila uttrycker sig så här: 

En del kan ha för tunna kläder eller en del har för mycket kläder…Det passar helt 

enkelt inte och då kan vi inte utsätta barnen för exempelvis kyla, så att dem blir 

sjuka eller förskylda eller så. 

Det framkommer att man inte utsätter barnen för kyla när de har exempelvis för tunna kläder, 

istället väljer man att vara inne. Pedagogen hävdar sedan att information om vilka kläder 

barnen bör ha i förskolan har gått ut till föräldrarna och att det är deras uppgift att se till att 

barnen har kläder efter väder. 

Sedan är det en pedagog som påpekar att: 

Emila:…en del föräldrar vill ju att barnen ska vara inomhus mer än vad de är ute. 

I studien framkommer att det finns föräldrar som föredrar att deras barn är inne mer än vad de 

går ut. Detta är något som pedagogen har fått information om innan de går ut. Denna 

information är något som pedagogerna tar till sig. 
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4.4.2 Resurser 

Majoriteten av pedagogerna poängterar, under intervjuerna, den ekonomiska faktorn som är 

det största hindret för deras utomhuspedagogiska verksamhet. Detta för att pedagogerna 

menar att förskolegården behöver utvecklas, när det gäller både miljön och aktiviteterna, att 

det ska finnas föremål som väcker barnens lust till att lära och att fler personal är ute bland 

barngrupperna. Men verksamheten har inte tillräckligt med ekonomiska resurser för dessa 

behov som efterfrågas. Pedagogerna anser att det är viktigt barnen ska kunna leka, bygga 

kojor, cykla, spela fotboll med mera. Med detta menar de att gården ska vara levande.  

En av pedagogerna säger att: 

/…/ kommer med idéer å förslag till exempelvis nya redskap till barnens lekar 

eller aktivitet, men oftast får vi ej NEJ för att vi inte har pengar/…/.  

Pedagogerna tappar motivationen till att sträva mot att utveckla gården eller aktiviteterna när 

de vet att ekonomin är ett stort hinder.  

Vidare påpekar Eva att: 

/…/det finns ekonomiska hinder att utveckla förskolegården, både miljön och 

själva aktiviteterna som kanske skulle vara önskevärt.”   

I denna pedagogs förskola önskas förändring när det gäller både aktiviteterna och förskolans 

miljö, men förskolans ekonomi tillåter inte att detta görs omedelbart. Man prioriterar vad 

pengarna ska läggas på inom verksamheten.  

Andra begräsningar som några pedagoger upplever är stora barngrupper och mindre personal. 

Det blir då svårare att gå ut när det är för stora barngrupper som man ska ha uppsikt över. 

Vidare påpekas att personalen inte har samma visioner, de vill inte samma sak i 

verksamheten. Med detta menas att alla inte vill ut med barnen, det finns vissa som föredrar 

att vara inne och andra som vill vara ute så mycket de kan.  

Jennie uttrycker det så här: 

All personal är inte med på tåget och har inte samma visioner. 
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För att utomhuspedagogik ska fungerar och rulla på menar pedagogen att alla pedagoger 

måste strävar mot att vara eniga när det kommer till att vilja gå ut eller arbeta ute. Om man 

inte har det är det då svårare att barnen får enhetligt aktiviteter i verksamheten.   

4.4.3 Gården 

Det fanns en pedagog som påpekade att gården upplevdes som ett litet hinder för barnen. 

Pedagogen hävdar att: 

 Nää det enda är egentligen om man säger nu med som syns nu är så är det ju 

egentligen att det skulle vara lite inhägnade….de här är lite låga som vi har.. 

Pedagogen anser att gården kunde vara lite mer inhägnat, så att barnen inte kunde komma ut 

ur förskolegården eller klättra över staketen. Staketen kunde vara högre så att barnen inte 

kunde klättra över. 

4.4.4 Tidsbrist 

Undersökningen visar att några av pedagogerna upplever att tidsåtgången för planering och 

förberedelser både för själva aktiviteten och utvecklingen av förskolegården kan vara ett 

hinder, då de inte hinner sätta sig ner och planera för den utomhuspedagogiska verksamheten. 

Detta ser man tydligt i Evas svar: 

 /…/ det är så mycket runt omkring, så man hinner inte sitta ner och planera 

aktiviteter. Man tar dagen som det kommer för det mesta/…/.  

När tidsbristen är stor i verksamheten kan det vara så påtagligt att pedagogerna avstår från att 

arbeta ute.  Många av pedagogerna hävdade också att det inte fanns så mycket tid för egna 

fortbildningar inom ämnet. Men några av dessa skulle gå på utbildningar om det fanns tid för 

det medan andra inte hade något intresse för det. De ansåg istället att det fanns andra saker, 

såsom planering, som de kunde avsätta tiden till.  
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5. Diskussion 

I följande diskussion kommer det resultat som framkommit genom intervjuer diskuteras 

utifrån studiens frågeställningar och tidigare forskning. Huvudsyftet för den här studien var 

att ge en bild hur utomhuspedagogik används i utomhuspedagogik med hjälp av 

frågeställningarna; Var är utomhuspedagogik enligt förskolelärarna? Varför använder 

förskolelärarna utomhuspedagogik i deras verksamhet? Finns det eventuella hinder med 

utomhuspedagogik enligt förskolelärarna? Och Hur kopplar förskolelärarna 

utomhuspedagogik till läroplanen?  I slutet av diskussionsavsnittet kommer jag även ge egna 

kommentarer till uppsatsen, ta upp slutsatser och ge förslag till vidare forskning inom detta 

ämne. 

5.1 Utomhuspedagogik enligt pedagogerna 

Den här studien utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande där man betonar språket 

och kommunikationen som två viktiga pelare mellan individen och dennes omvärld. Dysthe 

(2001) menar att det är på grund av språket som människan förstår sin existens och därför 

anser hon att människan ska vara ett med naturen. Med detta menar hon att man ska ta vara på 

naturen och dess resurser, vilket även pedagogerna i den här studien är eniga om. 

Pedagogerna menar att man ska ta vara på naturen och dess möjligheter när det kommer till 

undervisningen. Människor ska vara medvetna om att naturens resurser är ändliga. Det är 

därför viktigt att uppmärksamma och beakta naturen och dess resurser för att det ska räcka till 

framöver och inte för att missgynna kommande generationer.  

När det kommer till den första frågan nämligen vad är utomhuspedagogik är detta ett svårt 

ämne att definiera och definitionen varierar mellan olika författare och forskare. Men i den 

här undersökningen framkommer det att majoriteten av respondenterna anser att 

utomhuspedagogik är ett arbetssätt som man använder sig av i sin verksamhet och denna 

arbetsmetod äger rum utomhus. Således, kan den äga rum på förskolegården eller i dess 

närområde. Enligt Szczepanski (2007;2008) och Öhman och Sundberg (2004) råder det en 

consensus om att utomhuspedagogik är en plats för lärande av ett tema eller ett innehåll som 

sker utomhus, alltså en gemensam term för undervisning och fostran som sker i en utemiljö. 

Analysen visar att en del v pedagogerna arbetar i projekt utifrån olika ämnen, såsom 

naturkunskap, matematik, språk och kommunikation. Detta gör pedagogerna för att ha ett 

varierat innehåll samt för att väcka barnens intresse och nyfikenhet, när det kommer till 

barnens vilja för att lära sig mer. Egidius (2006) hävdar att det är viktigt att barnen känner sig 
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inspirerad för att kunna lösa olika uppgifter. Vidare visar analysen att pedagogerna även styr 

medvetet olika aktiviteter och använder sig av nyfikenhetsfrågor, för att stimulerar barnen till 

aktivt delta i olika aktiviteter för att ett lärande ska ske. Dahlgren (2007) menar att det är v 

stor roll att pedagoger ställer frågor och eventuella följdfrågor till det som görs när barnen är 

ute, även detta för att barnet inte ska vara passivt i sin inlärning. Även Szczepanski (2007) 

och Wohlin (2004) skriver om vikten av att de didaktiska frågorna, vad, hur, varför, när  och  

var ska ställas till barnen. Författarna påpekar att när man stimulerar och inspirerar barnen till 

att lära sig mer utifrån dessa frågor blir kunskaperna inte ytliga, utan de lär sig mer 

djupgående, med hjälp av både kroppen och sinnena som är involverade i inlärningsprocessen 

utomhus.  

Sedan har Fägerstam (2012) som åsikt, att utomhuspedagogik är ett förhållningssätt, där 

förutsättningen för att ett lärande ska bli till, är ett samspel mellan barnets egna upplevelser 

och reflektioner. Vidare framhäver författaren att platsen har en stor betydelse för det ska ske 

en didaktisk process, eftersom platsrelaterat lärande ger både direkta kroppsliga och sinnerliga 

upplever som i sin tur kopplas till personliga erfarenheter, så att lärandet inte blir ytligt. Detta 

är en grundläggande faktor inom utomhuspedagogiken enligt Fägerstam (2012). Vi går mot 

en skola där man betonar mätandet, att ha fler nationella prov, tester etc. Men här ser vi att det 

framträder pedagogernas svar att konkreta erfarenheter och upplevelser har en stor betydelse 

för barnens inlärning. 

Likaledes visar min undersökning att utomhuspedagogik är en metod som pedagoger kan 

använda sig av i sin undervisning oavsett gruppnivå, för att variera undervisningsformen. 

Utomhuspedagogiken behöver dock inte utesluta den traditionella klassrumsundervisningen. 

Szczepanski (2007) hävdar att utomhuspedagogik är ett komplement till den traditionella 

klassrumsundervisningen. Studien visar att det finns en del pedagoger som hävdar att det inte 

finns någon skillnad på undervisning ute och inne. Dessa pedagoger har en självklarhets 

inställning, som innebär att man bara går ut och gör det man ska göra. Dessa pedagoger menar 

att det är bara flytta ut verksamheten. Men å andra sidan finns det pedagoger som istället 

menar att de sitter ner en gång i veckan och planera olika projekt utifrån olika ämnen. Detta 

för att kunna bedriva undervisningen utomhus. Till skillnad från de pedagoger som hävdar att 

det inte finns någon skillnad på undervisningsmetoden ute och inne, hävdar Szczepanski 

(2008), Fägerstam (2012) och Hemmerman (2001) att det förekommer skillnader i form av 

möjligheter till konkreta kroppsliga och upplevelsebaserade kunskaper utomhus. 
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Analysen visar också att det finns en kategori av pedagoger som föredrar att vara inomhus 

mer än utomhus. Anledningen till detta är att pedagogerna har mer uppsikt över vad barnen 

gör än om de vore utomhus, där det är större utrymme för barnen att röra sig på. Szczepanski 

(2008) menar att pedagoger väljer att vara inomhus, eftersom det ger dem en större trygghet 

än om dem är ute. Men å andra sidan visar den här analysen att fler pedagoger skulle ge sig ut 

om det fanns mer personal i verksamheten och inte för stora barngrupper. Här spelar 

verksamhetens ekonomi en stor roll hur personalstyrkan ser ut. Alla verksamheter har inte 

tillgång till en hög ekonomi som kan täcka alla resurser som pedagogerna behöver. 

Vidare menar Szczepanski (2008) att utomhuspedagogik inte bara är en plats för lärande utan 

också ett viktigt sätt som är mycket betydelsefullt för barns skapande av relationer mellan 

tanke, känsla, plats och identitet. Lärandet blir enligt författaren sammanhängande, då barnen 

med hjälp av konkreta material och praktiska upplevelser utökar sin begreppsbildning och 

helhetsupplevelserna blir fler tack vare utemiljöns olika möjligheter. Brügge, Glantz och 

Sandell (2007) belyser att det är viktigt med varierade aktiviteter i utemiljön, där barnen bör 

vara aktiva kroppsligt och sinnligt för att länka ihop utemiljö, kunskaper och rörelse till en 

helhet. I min studie ser man att pedagogerna anser att det är av stor vikt att barnen är aktiva i 

sitt lärande både med hela kroppen och alla sinnen, för att ett lärande ska ske. 

Utomhuspedagogiken är en kunskapskälla som alltid är aktuell och har ett rikhaltigt material 

som är bra för olika förmågor såsom samarbete, nyfikenhet och kreativiteten. Man ska 

utnyttja miljön maximalt enligt min uppfattning. 

5.2 Anledningen till användningen av utomhuspedagogik 

Nästa fråga som tas upp i undersökningen är vad är syftet med utomhuspedagogik. Brügge, 

Glantz och Sandell (2007) påstår att utomhuspedagogik har blivit allt vanligare inom 

förskoleverksamheten och detta har lett till mer kontakt med samhället, naturen och kulturen, 

tack vare sitt erfarenhetsbaserade och handlingsorienterade förhållningssätt. Anledningen till 

användningen av detta arbetssätt, var majoriteten av pedagogerna eniga om nämligen att 

barnen ska upptäcka, undersöka och utforska sin omgivning både kroppsligt och sinnligt för 

att få konkreta erfarenheter och upplevelser. Studien visar också att pedagogerna använder sig 

av utemiljön för att väcka barnens intresse och lust till lärande. Nyström (2002) menar att 

lärandet är en livslång process och det handlar om att ta tillvara på alla inlärningssituationer. 

Det är viktigt påpekar författaren att barnen lär i miljöer som är baserade på konkreta och 

kroppsliga erfarenheter i autentiska miljöer. Nyström (2002) och Öhman och Sundberg (2004) 
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hävdar vidare att det är bra att man är ute med barnen, eftersom våra hjärnor stimuleras av 

olika flöden i form av ljus, form som naturen ger oss, detta för att det stimulerar våra sinnen. 

Även Szczepanski (2007;2008), Eick (2012) och Fägerstam (2012) skriver att syftet med 

utomhuspedagogik är att barnen får upptäcka, undersöka och experimentera saker och får lära 

sig hur dessa ting fungerar och känns för att kunna både utveckla exempelvis sitt ordförråd 

men också lära in det samtidigt som man får en helhetsbild av det barnet ser. Vidare står det i 

läroplanen enligt Skolverket (2010) att det är viktigt att barn får utforska, experimentera, 

undersöka och upptäcka sin omgivning samtidigt som man utmanar sig själv i en verklig 

kontext för att främja sitt lärande. Dessutom är det av stor betydelse menar Skolverket att 

lärarna aktivt diskuterar med exempelvis kollegor eller i arbetslag vad deras syfte är med till 

exempel undervisningsformen eller aktiviteten och dess innehåll. Även Szczepanski 

(2007;2008) menar att det är viktigt känna till de pedagogiska frågorna var, hur och varför, 

men också att man utgår ifrån dem i samband med planering av undervisningen.  

Det framkommer också i undersökningen att man som pedagog ibland styr barnen i viss 

riktning i deras aktivitet eller lek, för att väcka deras lust till att ställa frågor och vilja lära sig 

mer. Nyström (2002) anser att det är bra att lärare registrerar och deltar i barnens aktivitet och 

att man tar tillvara på det barnen uppmärksammar i utemiljön. Författaren menar vidare att allt 

inte handlar om att checka av vilka mål barnen har uppfyllt. Szczepanski (2007) påpekar att 

det är av stor roll att pedagogerna bidrar till och stödjer barn till att förstå sin omgivning 

eftersom han anser att det är normalt att barn i utomhusmiljöer möter saker som leder till 

frågor och då är det pedagogernas uppgift att fånga upp dessa situationer och omvandla det 

till lärande situationer. Detta är en stor utmaning för lärarna menar författarna. Nyström 

(2002) hävdar att det är viktigt att lärarna är som medforskare som stöttar, förstärker och 

bekräftar barnen för att vilja fortsätta att undersöka, experimentera och utforska sin omvärld, 

Då får barnet lättare ett sammanhang i sin existens på jorden, eftersom de har då fått begrepp 

och ord för det de ser med mera.   

Förutom att barnen ska få konkreta erafrenheter och upplevelser samt att öka motivationen till 

att vilja lära sig mer, framkommer det i resultatet ytterligare ett syfte med 

utomhuspedagogiken nämligen att teori ska gå hand i hand med praktiken. Alltså att teori som 

läses i klassrummet ska ha en praktisk handling efter att teori är slutförd, detta enligt Dewey 

(2004) som menar att barn utvecklar både förståelse och sociala regler för sin omgivning när 

både teorin och praktiken samspelar med varandra. Dewey talade då om begreppet Learning 
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by doing, som går ut just på att man inte ska urskilja praktik och teori i två delar, utan att det 

ska komplettera varandra.  

I den här analysen förekommer det också omsorg av de mindre barnen i form av på- och 

avklädning. Ju mindre barnen är desto mer omsorg, men pedagogernas mål är att alla barn så 

småningom om ska klara själv att ta på sig och ta av sig etc.  

5.3 Vad finns det för hinder med att arbete ute? 

Mitt resultat visar att en av respondenterna beskriver att det inte förekommer några hinder 

med utomhuspedagogik, eftersom de har byggt om förskolan så att den är anpassad efter 

barnen och verksamhetens mål. Till skillnad mot Szczepanski (2008) och Nyström (2002) 

som antar att pedagoger med positiv inställning till detta arbetssätt inte upplever några hinder 

med att arbeta ute, så ser jag trots att man har en väldig positiv inställning så upplever man 

hinder med utomhuspedagogik. Författarna menar att pedagoger som har negativ inställning 

till utomhuspedagogik ibland skyller på att det är dåligt väder och går då inte ut. Men jag ser 

också i mitt material att pedagogerna kämpar med att klara av sin arbetssituation, kämpar med 

barn som fryser eller barn som är varma etc. Det är en sak som pedagogerna försöker hantera 

och inte skylla på. 

Min analys visar vidare att ett hinder i form av tidsbrist förekommer band pedagogerna. Att 

man inte har tid för planering och utveckling av exempelvis förskolegården. Även 

Szczepanski (2008) menar att tidsbristen kan vara ett hinder för de flesta pedagoger som har 

utomhuspedagogik. Detta leder enligt författaren till att pedagoger är osäkra att arbeta ute, för 

att man inte har tid för att planera exempelvis utomhusaktiviteten och det är många barn som 

man ska hålla uppsikt över. Bristen på personal enligt Szczepanski (2008) är också en orsak 

till rädsla och osäkerhet till att vara ute med barnen. Han menar att det finns för få pedagoger 

till barngrupperna och att barngrupperna ökar i förhållande till pedagogerna per grupp. Man 

kan se tydligt i mitt resultat att pedagogerna upplevde det behövdes fler personal per 

barngrupp men att det inte fanns ekonomiska resurser för detta. Vidare menar Szczepanski 

(2008) att det är lättare att planera för aktiviteter som hålls inomhus, men också att pedagoger 

har mer kontroll över vad barnen gör. Detta i sin tur ger en större trygghet och därför väljer 

vissa pedagoger hellre den säkra vägen än den osäkra. Brügge, Glantz och Sandell (2007) 

framhåller att det är pedagogernas uppgift att avgöra hur planeringen för utevistelsen ska se ut 

och att man har en koppling mellan aktivitet, plats och miljö som en helhet. Av denna 
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anledning anser författarna att det är väsentligt att de tider pedagoger har till förfogande skall 

utnyttjas på bästa möjliga sätt.  

Vidare framkommer det också i resultatet andra hinder med att arbeta ute nämligen att barn 

inte har rätt kläder efter väder. Szczepanski (2008)och Ericsson (2002) anser att detta inte är 

något stort hinder och att det går att lösa om man ger barnens föräldrar tydliga instruktioner 

eller information gällande vilka kläder barnen ska vara utrustade med under de timmar som 

barnen är i förskolan. Detta är någonting som pedagogerna i den här undersökningen jobbar 

med och hävdar att barnens målsmän får information om allt ett barn behöver när barnen 

vistas på förskolan. Men tyvärr är det många som av olika anledningar inte ser till att barnen 

har det som behövs. Vidare hävdar författarna att det är viktigt att förskolegården är en 

stimulerande och lockande plats för att kunna väcka barnens lust till att utvecklas och lära sig 

saker. Det är också viktigt att förskolegården inbjuder till utmaningar står det i läroplanen för 

förskolans verksamhet. Undersökningen visar att om gården inbjuder barn till utmaningar 

stimuleras barns lärande och nyfikenhet, vilket leder till att de vill lär sig mer. Det är viktigt 

att ta ut barnen oavsett väder, eftersom utomhuspedagogik ger stora möjligheter till lärande 

och utveckling hos barn menar Brügge, Glantz & Sandell (2007) och Dewey(2004). 

Författarna menar att våra hjärnor behöver stimuleras med hjälp av det naturen har såsom ljus, 

former etc.  

Vidare framkommer i undersökningen att vädret också är ett hinder. Kylan kan påverka de 

yngre barnen på vintrarna och de varma sommardagarna också. Detta leder till att barnen inte 

kan vara ute under en längre tidsperiod. Ekonomin var också ett annat problem som framkom 

i resultatet. Resultatet visar att majoriteten av pedagogerna anser att förskolegården behöver 

förbättras och utveckling både när det gällde miljö och aktiviteterna men att det inte fanns 

ekonomiska resurser för det. Även Szczepanski (2008) påpekar att ett hinder med 

utomhuspedagogiken är brist på pengar.   

Ett annat hinder som en av pedagogerna nämner är gården. Pedagogen önskar att gården 

skulle vara lite mer inhägnat. Szczepanski (2007) påpekar att ekonomin har en stor betydelse 

inom verksamheten och hur saker prioriteras att göras.  

5.4 utevistelse och läroplanen 

Det framkommer i analysen majoriteten av pedagogerna jobbar planerat i projekt utifrån olika 

teman, där de går hand i hand med läroplanen. En annan kategori av pedagoger hävdar istället 
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att de har läroplanen i baktanken och det är inte något de jobbar med aktivt. Sedan finns det 

de pedagoger som delar upp läroplanen i olika punkter och som sitter i arbetslag och 

diskuterar och planerar för hur aktiviteter och lekar ska passa under dessa punkter de har delat 

upp. Detta för att  olika mål ur läroplanen ska uppnås. Studien visar att pedagogerna anser att 

på detta sätt blir det tydligare att se vilka mål som de har uppfyllt och vad de ska jobba med i 

fortsättningen. Skolverket (2010) skriver om att man som pedagog ska utgår ifrån barnens 

förutsättningar och intressen på ett naturligt sätt och inte bara mata in kunskap som man själv 

anser att barnen behöver kunna. Det ska finnas utrymme för både barnens egna intressen, 

fantasi och kreativitet både i lek och lärande, såväl inne som ute. Det är viktigt att man som 

pedagog hittar olika arbetssätt för att leda barnen till förståelse av det som ska läras in 

eftersom målet med Lpfö 98 är att ge en förståelse för både helheten och sammanhanget.  

Vidare framkommer det i min analys att en del av pedagogerna jobbar med projektarbeten, 

där man också sitter och skriver ner syften med projektet. Dessa syften som man kommer 

fram till kopplas senare till läroplanen. Enligt Skolverket (2010) är det betydelsefullt att 

pedagoger sitter och aktivt planerar och diskuterar i sina arbetslag vad man kan göra för att 

utveckla barnens lärande och kunskaper. 

Den här studien visar att utomhuspedagogiken är en integrerad del av förskolans verksamhet 

oavsett var i landet man bor, men å andra sidan så finns det skillnad i hur mycket man 

använder sig av utomhuspedagogiken i den dagliga verksamheten. Detta beror på 

pedagogernas inställningar till ämnet och erfarenhet av denna metod. Studien visar att 

majoriteten av de intervjuade pedagogerna har stort intresse för utomhuspedagogik och att de 

menar att denna metod är ett komplement till den traditionella undervisningen.  

5.5 Metoddiskussion 

Den här studien utgjordes av kvalitativa intervjuer som har tidigare diskuterats varit en 

fungerande metod. Det gav utrymme för diskussioner i frågor som inte behandlades i 

intervjuguiden, vilket ledde till att andra viktiga informationer togs till vara. Att deltagarnas 

undervisningsår, utbildningsnivå och erfarenhet varierade gav en helhetsbild av hur 

utomhuspedagogik i förskoleverksamhet kan se ut. En nackdel med denna metod var att 

ibland kunde man komma i diskussionen långt ifrån intervjuguiden, vilket då krävdes att jag 

som författare avbröt några diskussioner om bland annat utomhuspedagogik i skolans värld, 

vilket inte hade med den här studien att göra. Detta gjordes för att återvända till de viktiga 

frågorna i undersökningen som behandlade utomhuspedagogik i förskolans verksamhet.  Nu i 



39 
 

efterhand tänker jag att en annan metod istället för intervjuerna kunde ha varit 

enkätundersökning där flera pedagoger kunde delta i underökningen och få mera syn på 

pedagogers erfarenhet av utomhuspedagogik. Men nackdelen med enkäter är att inte går på 

djupet i de tankar som pedagogerna har i olika frågor. Att jag hade intervjuguiden var för att 

få fram så mycket tankar och nyanser som möjligt i den här undersökningen. Utifrån detta 

anser jag att uppsatsens syfte är väl uppfyllt.    

5.6 Egen kommentar till uppsatsen 

Det har varit svårt att hitta tidigare forskning som var emot utomhuspedagogik som en 

undervisningsmetod. Detta beror på att jag inte har funnit något sökord i den här uppsatsen 

som talar emot denna undervisningsmetod, alltså inte hittat någonting som säger att 

utomhuspedagogik inte är lämplig för skolans verksamhet. Konsekvensen av detta blir att den 

här uppsatsen lutar åt det positiva hållet, vilket kan ge en bild av att utomhuspedagogiken är 

den absolut bästa metod som bör användas mer i både förskolans och skolans värld. 

Personligen har jag en positiv inställning till ämnet utomhuspedagogik men är medveten om 

att man kan ha en bra pedagogisk verksamhet inomhus också, den behöver inte vara utomhus, 

året runt. Dock har jag hittat argument för att utomhuspedagogik ska vara en del av den 

traditionella undervisningen, eftersom det främjar lärandet på olika sätt. Bland annat att man 

får röra på sig ute, stimulera sinnena, man får uppleva konkreta saker i autentiska miljöer med 

mera.   

5.7 Slutsats 

Den här studien visar att utomhuspedagogiken mer eller mindre är en del av förskolans 

dagliga verksamhet och att det används olika beroende på pedagogernas egna förhållningssätt 

till ämnet. Många forskare såsom Szczepanski (2007;2008) påpekar att det svårt att definiera 

exakt innebörden av utomhuspedagogiken, men att man kan säga att det är en plats eller 

metod för lärande utomhus, vilket även respondenterna hävdade. Det framkommer också att 

det är viktigt att pedagogerna försöker fånga elevernas intressen, väcka deras lust till lärande 

etc. för att ett lärande ska äga rum. Syftet med utomhuspedagogik enligt pedagogerna är att på 

olika sätt i utemiljö stimulera barns lärande. Detta kan vara, som några av respondenterna 

hävdar, stationer som man har byggt upp på förskolegården, barnen får vara med i olika 

aktiviteter, där de får undersöka, forska, experimentera och reflektera över det de gör. I 

enighet med Skolverket(2010), Ericsson (2002), Fägerstam (2012) och Szczepanski (2008) 

anser jag personligen att det är av stor vikt att barnen själva i konkreta situationer får erfara 
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och upptäcka nya saker, men att pedagogen finns där vid eventuella hinder eller problem. 

Lärandet blir då mer grundligt om barnen är aktivt involverade med hela sin kropp och 

sinnena.  I undersökningen framkommer att utomhuspedagogiken inte behöver ta över den 

traditionella undervisningsmetoden, dock är det viktigt att man varierar mellan olika 

undervisningsformer, det ena behöver inte utesluta det andra. Som det framkommer i 

resultatet, det man kan göra ute bör man kunna göra inne. Utomhuspedagogiken ska fungera 

som ett komplement till det man gör inomhus. Därför är det viktigt att utomhuspedagogiken 

är en naturlig del i förskoleverksamheten och att det sker dagligen.  

Det framkommer också i resultatet att det finns vissa hinder med att vistas ute bland annat är 

det brist på pengar för planering och förbättring av exempelvis förskolegården, att vädret kan 

vara ett hinder då när det är kallt kan det påverka de yngsta barnen och även under 

sommarperioderna då det kan vara för varmt. Sedan framkommer det att barnen inte är klädda 

efter vädret.  

Vidare framkommer det i undersökningen att några av pedagogerna jobbar i projekt, där de 

sitter ner och diskuterar vad för sorts projekt de ska arbeta med under en vecka och skriver ner 

syftet med projektet. Sedan kopplar de projektets syfte till förskolans läroplan, detta för att 

målen ska uppnås tydligare. Skolverket (2010) skriver att det är viktigt att pedagogerna 

strävar mot att målen uppnås, men man får inte glömma bort att det är barn man jobbar med 

och man gör det på ett kreativt sätt och inte bara checkar av barnen under utevistelsen vad de 

gör eller inte. Det är av stor vikt att man utgår ifrån barnens förutsättningar för att ett lärande 

ska äga rum och att aktiviteterna ska flyta på. Som det framkommer i undersökningen är det 

lätt att man som pedagog glömmer bort att vara pedagog i utemiljö.  

Jag vill med den här uppsatsen visa att förskollärarna anser att utomhuspedagogik är en 

intressant arbetsmetod som man kan tillämpa i sin verksamhet, eftersom utemiljön ger en 

större möjlighet till att konkretisera det man har läst eller det man ska läsa. Man får konkreta 

erfarenheter i autentiska miljöer och slutligen vill jag säga att man kan åstadkomma mycket 

med hjälp av utomhuspedagogik, om man låter kreativiteten flöda. 

5.8 Förslag till fortsatt forskning 

Intervjuerna som gjordes som tidigare nämnts i tre olika förskolor i Linköpings kommun och 

nu har jag fått en bild av hur man arbetar med utomhuspedagogik eller rättare sagt vad de 

berörda pedagogerna anser att utomhuspedagogik är, syftet med utomhuspedagogiken, om det 
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finns några hinder och hur de kopplar utomhusvistelsen till förskolans läroplan. Det jag 

personligen tycker vore intressant att forska i gällande utomhuspedagogiken är att ta reda på 

hur det är att jobba med barn som är funktionshindrade. Vi vet ju att det är skillnad mellan 

barn utan funktionsnedsättning och barns med funktionsnedsättning, där man kanske inte kan 

gå utan man måste ha hjälpmedel i form av rullstol. Det skulle vara intressant att ta reda på 

om det finns förskolor som har byggt upp förskolegården efter funktionshindrade barn Om 

hur pedagogerna medverkar i deras lekar och aktiviteten? Har pedagogerna mera inflytande 

över exempelvis barnens utrymme och plats? 
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Bilaga 1- Intervjufrågorna   

Dessa frågor är förutbestämda men under intervjusamtalen förekommer följdfrågor.  

1. Vad har du för utbildning?  

2. Hur länge har du jobbat som lärare?  

3. Arbetar du med utomhuspedagogik? Om, ja, Hur?  

4. Vad innebär utomhuspedagogik för dig som lärare?  

5. Är det viktigt tycker du med utomhuspedagogik i förskolans verksamhet?  

6. Planerar och lägger du upp utomhuspedagogik på något sätt innan ni ska ute?  

7. Hur används utomhuspedagogik för att barnen ska lära sig något? Ge ex!  

8. Finns det några för- och nackdelar (hinder) med utomhuspedagogik tycker du?  

9. Hur kopplar du utomhuspedagogiken till förskolans läroplan?  

 

 

 

 

 

 

 


