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Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till att lärande sker i utemiljö. Det 
är också ett växelspel mellan sinneliga upplevelser och boklig bildning. Syftet med vår 
studie var att ta reda på sex pedagogers uppfattningar om utomhuspedagogik och hur 
dessa tar sig uttryck i samband med barns lärande i förskolan. I studien använde vi oss 
av kvalitativa intervjuer och inslag av den fenomenografiska forskningsansatsen. I 
resultatet fann vi att pedagogerna hade varierande uppfattningar kring
utomhuspedagogik och hur de såg på ämnet som ett verktyg för barns lärande. Alla 
pedagoger ansåg att utomhuspedagogik är något som sker utomhus och några berättade 
även om olika övningar som främjar barnens lärandeprocess. De flesta pedagoger var 
också överrens om att kläder och väder var ett hinder gällande barns lärande i 
utevistelse då de får en negativ upplevelse på grund av att de fryser och blir blöta. 
Möjligheterna som pedagogerna såg med utomhuspedagogiken var många, de nämnde 
bland annat att fantasin främjas, motoriken tränas och att barnen blir lugnare och 
piggare vilket främjar lärandeprocessen. De huvudkategorier som presenteras i resultatet 
är; att bedriva den pedagogiska verksamheten utomhus, arbetsmetoder, 
utomhuspedagogikens innehåll, kläder efter väder och hälsa/livsstil. Vi anser att vår 
studie kommer bidra till att pedagoger och lärarstuderande får inblick i vad 
utomhuspedagogik handlar om och hur barns lärande kan stimuleras i utemiljö.
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Outdoor education is an approach aimed that learning takes place in an outdoor 
environment. There is also an interaction between sensory experiences consistent and 
book learning. The aim of our study was to determine six educator’s perceptions of 
outdoor education and how it takes expression in the context of children's learning in 
preschool. In this study we used qualitative interviews and elements of the 
phenomenographic theories. In the result, we found that the educators had varying 
perceptions of outdoor education and how they looked at the subject as a tool for 
children's learning. All educators considered that outdoor education is something that 
takes place outdoors, and some also talked about different exercises that promote 
children's learning process. Most educators also agreed that the clothes and the weather 
was an obstacle for children’s learning when the children spent time outdoors, where
they may get a negative experience because they are cold and wet. The opportunities
that the educators saw with the outdoor education were many; they mentioned in 
particular that the imagination is fostered, motor skills are trained and that the children 
become calmer and more alert which promotes the learning process. The main 
categories that we present in the result is; to conduct the educational activities outdoors, 
working methods, the content of outdoor education, clothing for the weather and 
health/lifestyle.We believe that our study will help educators and student teachers to
gain insight into what outdoor education is about and how children's learning can be 
stimulated in the outdoor environment.
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1 Bakgrund

Under lärarutbildningen på högskolan i Skövde har vi genom uppgifter och 
föreläsningar fått ta del av utomhuspedagogiken och dess innehåll. Detta ämne verkade 
intressant och bidrog till att vi nu vill fördjupa oss och utföra en studie kring 
utomhuspedagogiken i förskolan. På den verksamhetsförlagda utbildningen (Vfu) har vi 
fått erfara att dagens pedagoger till viss del använder sig av utemiljön i den pedagogiska 
verksamheten och att en del barn lär sig bättre när de vistas i ute. I Läroplanen för 
förskolan (Lpfö 98) kan vi utläsa att:

Barnen skall kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten skall ge 
utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus 
som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter i planerad 
miljö och i naturmiljö (Utbildningsdepartementet, 2006, s. 7).

Studiens utgångspunkt är att undersöka hur sex pedagoger uppfattar
utomhuspedagogiken och hur dessa tar sig uttryck i samband med barns lärande i 
förskolan. Eftersom studien fokuserar på hur pedagogernas uppfattningar tar sig uttryck 
i samband med barns lärande i förskolan menar vi inte ett specifikt ämne eller innehåll i
benämningen lärande. Några av de pedagoger som vi ska intervjua arbetar på förskolor 
som är inriktade på utomhuspedagogik, resterande pedagogerna arbetar på andra 
”traditionella” förskolor. Med traditionella förskolor menar vi sådana som är i 
kommunal regi. Aktuell forskning och relevant litteratur kring utomhuspedagogik
kommer beröras och sättas i relation till studiens resultat.

Enligt oss simuleras barns lärande genom att de vistas i utemiljö. Att som pedagog 
använda sig av uterummet som lärandemiljö skapas goda möjligheter till konkreta och 
variationsrika lärandesituationer. Vi anser även att barns hälsa påverkas positivt då de 
genom utevistelsen får frisk luft och motorikträning genom rörelse, vilket i sin tur 
skapar bättre förutsättningar för barns möjligheter till lärande. Det finns många
möjligheter och fördelar med utomhuspedagogik och vi anser att det är ett aktuellt ämne 
i dagens förskola. Det är även betydande att barnen får lära sig om miljön, hur man 
bemöter och tar tillvara på den. 

I arbetet kommer olika benämningar inom begreppet utomhuspedagogik att användas 
som exempelvis: utemiljö, utevistelse, utomhus, naturmiljö. Pedagoger och 
respondenter kommer benämnas synonymt. Studien har inslag av ett fenomenografiskt 
undersökningsperspektiv då fokus ligger på pedagogernas uppfattningar. I den tidigare 
forskning som berörs beskriver vi studier som gjorts inom utomhuspedagogiken. Dessa 
studier är inriktade på skolan och förskolan. De studier som är inriktade på skolan anser 
vi kunna realtera till utomhuspedagogiken i förskolan och sambandet med barns 
lärande.
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1.2 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka sex pedagogers uppfattningar kring 
utomhuspedagogik och hur dessa tar sig uttryck i samband med barns lärande i 
förskolan.
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2 Tidigare forskning

I denna del kommer vi beröra olika aspekter som kan relateras till utomhuspedagogiken. 
De huvudrubriker som vi kommer presentera är: vad är utomhuspedagogik? Vad säger 
styrdokumenten? Varför utomhuspedagogik? Naturen som lärandemiljö, samspelet 
mellan teori och praktik, Szczepanskis lärandemodell, I ur och Skur och hälsa. Efter 
varje huvudrubrik presenteras en sammanfattning där vi diskuterar och relaterar den 
berörda litteraturen till vår studie.  

2.1 Vad är utomhuspedagogik?
Brügge, Glanz och Sandell (2007) tolkar begreppet utomhuspedagogik utifrån den 
definition som Centrum för Miljö- och Utomhuspedagogik, Linköpings universitet 
fastställt:

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan 
upplevelser och reflektion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. 
Utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde som bl.a. 
innebär:

 Att lärandets rum även flyttas ut i samhällsliv, natur- och kulturskap
 Att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas
 Att platsens betydelse för lärande lyfts fram

(Brügge, Glanz & Sandell, 2007, s.26).

Naturen ger oss möjlighet att hämta inspiration, känsla och kunskap, detta enligt
Brügge, Glanz och Sandell (2007). Författarna poängterar att möjligheten att utvecklas 
stärks genom en engagerad naturkänsla. I naturupplevelser får barnen möjlighet till 
fysisk träning men även övning av koordination och balanssinne. De berättar att 
utomhuspedagogik skall var ett stöd till den traditionella pedagogiken och att den bör 
ses som en naturlig del i verksamheten. Genom att möta utemiljön kan alla sinnen få 
möjlighet att vara aktiva i lärprocessen. Naturen erbjuder en rik möjlighet att arbeta 
varierat men det är betydelsefullt att tänka på de barn som inte är vana vid utevistelse. 
Då bör pedagogen arbeta från olika perspektiv så att man får ett positivt förhållningssätt. 

Utomhuspedagogikens spridning är något som Brügge, Glanz och Sandell (2007) 
beskriver då de menar att det är ett begrepp som blir allt vanligare på förskolor och 
skolor. Författarna skriver att pedagoger börjar få en förståelse för betydelsen av en 
varierad undervisning. När barnen får möjlighet att lära med hela kroppen blir kunskap, 
rörelse och utemiljö en helhet. Det finns dock en problematik för pedagogerna, vilket är 
att ta till sig de metoder som fodras för utomhuspedagogiken. Utbildning inom 
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pedagogiken finns att tillgå men är ännu i utvecklingsstadiet och det kommer att dröja 
innan den är ett naturligt inslag i lärarutbildningen.

Hedberg i Lundegård, Wickman och Wohlin (2004) menar att utomhuspedagogik inte 
bara handlar om att lära sig om naturen utan man kan även genom pedagogiken 
förstärka inlärningen inom alla ämnen. Det är då viktigt att skapa aktiviteter som är 
kopplade till det som ska läras in just då.  

Sammanfattning
Naturen ger oss möjligheter att inhämta inspiration, känsla och kunskap. 
Utomhuspedagogiken ska ses som ett stöd till undervisning inomhus. Det är också 
viktigt att tänka på att alla barn inte är vana att vistas utomhus. Eftersom 
utomhuspedagogiken fortfarande befinner sig i utvecklingsstadiet kommer det ta ett tag 
innan det finns med som en naturlig del i lärarutbildningen. Vi anser att det kan vara 
svårt som pedagog att använda sig av och möta utomhuspedagogiken då det inte finns 
tillräckligt med kompetensutbildning att tillgå inom området. Detta skapar en 
problematik då pedagogernas inte får rätt verktyg att använda utomhuspedagogiken som 
ett alternativ till lärande. Vi anser att de inte får kunskap kring de didaktiska frågorna 
(vad, hur, varför) i relation till utomhuspedagogiken. Om pedagogerna får möjlighet till 
kompetensutbildning inom området anser vi att detta ger pedagogerna kunskap kring 
hur man planerar och genomför variationsrika lärandetillfällen i utemiljö. 

2.2 Vad säger styrdokumenten?
Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) skall styra den pedagogiska verksamheten. Den 
innehåller de värden, uppdrag, mål och riktlinjer som alla som arbetar inom förskolan 
skall följa. Ur olika avsnitt i läroplanen kan man läsa om utomhuspedagogik i 
verksamheten men också om pedagogens uppdrag och vad förskolan skall erbjuda. 
Bland annat kan vi utläsa att:

”Förskolan skall medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till 
natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp” 
(Utbildningsdepartementet, 2006, s. 7). Vidare står det att: ”Var och en som verkar 
inom förskolan skall främja aktningen (…) och respekten för vår gemensamma miljö” 
(Utbildningsdepartementet, 2006, s. 3). Senare skrivs också att förskolans uppdrag är 
bland annat att stimulera barnens lärande i naturkunskap och förankra de begrepp som 
är förknippade med detta område.

Den pedagogiska verksamhetens uppdrag beskrivs även i förskolans läroplan. Den skall 
vara lärorik, trygg och rolig. Vidare kan man läsa att barnens intressen, nyfikenhet och
företagsamhet skall uppmuntras och deras lust och vilja att lära sig skall stimuleras.
Förskolan skall också erbjuda barnen en stimulerande och trygg miljö i verksamheten. 
Den skall utmana, locka till aktivitet och lek och även inspirera barnen att undersöka sin 
omvärld. Barnen ska få möjlighet att utveckla sina förmågor att reflektera och iaktta. 
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Något annat som man kan utläsa är att barnen på förskolan intar kunskap genom 
utforskande, skapande, socialt samspel, lek, och även genom att få reflektera, samtala 
och iaktta. 

Barnen på förskolan skall möta pedagoger som ser varje individs möjligheter och som 
visar ett engagemang i samspelet med barngruppen och det enskilda barnet. 

Sammanfattning
Pedagogerna inom förskolan ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett varsamt 
förhållningssätt till natur och miljö, de ska också stimulera barns lärande i 
naturkunskap. Verksamheten ska erbjuda barnen en stimulerande miljö som är 
utmanande och undersökande. Vi anser att utomhuspedagogiken bidrar till att 
förskolans strävansmål tillgodoses genom en variationsrik och lustfylld inlärning där de 
ges tillfälle att undersöka och upptäcka. För att kunna omsätta läroplanens intentioner 
hävdar vi att pedagogen måste ta eget ansvar genom att söka kunskap men också få rätt 
redskap (exempelvis reflekterande samtal i grupp, riktlinje, kompetensutbildning). 

2.3 Varför utomhuspedagogik? 

”Utomhuspedagogiken syftar till att genom tematiska ämnesövergripande studier och 
aktiviteter i utomhusmiljön levandegöra ämnenas alltför ofta abstrakta begrepp”
(Brügge, Glanz & Sandell, 2007, s.31). 

Strotz och Svenning i Lundegård, Wickman och Wohlin (2004) menar att 
förutsättningen för att lärandet utomhus ska bli så bra som möjligt krävs att den 
anpassas till årstiderna, gruppstorlek, ålder och platsens naturgivna förutsättningar.
Barnen tappar lätt intresset om de till exempel ska lära sig om vintern mitt på sommaren 
eller om vatteninsekter och de befinner sig långt från ett vattendrag. Målet och syftet 
med undervisningen ute måste vara att engagera barnen, att de känner sig personligt 
berörda av det de gör. Lärande i utemiljö bidrar också till en helhetssyn, då arbetet inom 
ett ämne även ger möjlighet till en integration av andra ämnen. 

I en rapport från en konferens på Brandbjerg Højskole i Jelling (2008) hävdar 
Szczepanski att forskning idag visar att stora delar av skolans innehåll kan genomföras i 
utemiljön. Det finns positiva och starka argument till varför utemiljön blir allt viktigare, 
till exempel vår hälsa, minneskapacitet och koncentrationsförmåga. Szczepanski hävdar 
att rörelse och fysisk aktivitet utan tvekan bidrar till friskare barn och en bättre 
utvecklad koncentrationsförmåga.

Enligt Eriksson, Furå och Pettersson (2007) bidrar utevistelsen till att en integrering av 
kursplanens alla ämnesområden och att en planerad och genomförd uteaktivitet ger en 
bred kunskap. För att barn ska få en förståelse för något är det en fördel att kunna 
använda så många sinnen som möjligt. Om barnen till exempel får se en bild på en gris 
får de inte en förståelse för storlek, föda, lukt eller hur den känns. 



6

Om de däremot får se en riktig gris kan de lättare föreställa sig hur den ser ut och är i 
verkligheten. ”Äkta kunskap uppstår genom egna kroppsliga erfarenheter, som 
reflekteras på flera sätt” (Eriksson, Furå & Pettersson, 2007, s. 19).

Att använda sig av olika perspektiv i utomhuspedagogik beskriver Brügge, Glanz och 
Sandell (2007) som en möjlighet för barnen att lära på många olika sätt och nya 
infallsvinklar lyfts fram. Utemiljön skapar tillfällen för möten med det ostrukturerade 
och oförutsedda. I och med detta skapas möjligheter för barnens flexibla och 
situationsanpassade inlärning. Författarna berättar också om att barngruppen genom 
utomhuspedagogiken får tillfälle att träna social kompetens och samarbete. Att arbete i 
utemiljö erbjuder utmaningar för barnen som de inte fått möjlighet till inomhus. 
Författarna belyser vidare att det är viktigt att pedagoger ständigt är öppna för att 
inhämta nya kunskaper så de pedagogiska förutsättningarna för lärande i utemiljön skall 
bli så bra som möjligt. Då naturen inte har några väggar begränsas inte de lärande 
möjligheterna utan möjligheterna är oändliga. Författarna poängterar också att forskning 
om utomhuspedagogik visar på positiva effekter för hälsa och motorik. Dessa positiva 
effekter har den naturpräglade och variationsrika miljön bidragit till. Därför finns det 
inga hinder eller tvivel om varför inte utomhuspedagogiken bör används i 
verksamheten.

Sammanfattning
Utomhuspedagogiken bidrar till ämnesintegration och det är viktigt att anpassa 
aktiviteterna till plats och tidpunkt för att lärandet ska bli meningsfullt för barnen. Detta
anser vi vara viktigt att tänka på då aktiviteterna ska vara meningsfulla för barnen då de 
blir mer intresserade och kan relatera sina tidigare erfarenheter till aktiviteten. 
Utevistelsen bidar även till bättre hälsa, minneskapacitet och koordinationsförmåga
vilket vi tror påverkar barns förmåga till lärande i en positiv riktning. Vi anser att 
utomhuspedagogiken skapar goda möjligheter till konkreta inlärningssituationer där 
barnen får ett helhetsintryck. Precis som författarna anser även vi att utomhuspedagogik 
skapar goda möjligheter till socialt samspel då utemiljön erbjuder utmaningar då barnen 
får integrera tillsammans för att hitta lösningar och samarbeta. Detta anser vi vara en 
möjlighet för barnen att utveckla lärandet i gruppsammanhang för att sedan kunna 
använda kunskapen individuellt.

2.4 Naturen som lärandemiljö
Naturen är en perfekt plats för att lära och uppleva med alla sinnen enligt Brügge, Glanz 
och Sandell (2007). Naturen är full av upplevelser i färger, dofter och former. Den
stimulerar också barns nyfikenhet och väcker känslor. ”Skolan lika väl som förskolan 
bör nyttja uterummet som en pedagogisk resurs då forskning nu visar att barns hälsa, 
motoriska utveckling och koncentrationsförmåga ökar i en variationsrik och 
naturpräglad utomhusmiljö” (Brügge, Glanz & Sandell 2007, s. 31).
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Enligt Dillon, Rickinson, Teamey, Morris, Young Choi, Sanders och Benefield (2006)
är det ingen överraskning att barn kommer ihåg lättare och längre om de åker på 
utflykter eller spenderar en dag utomhus. I en studie av Dierking och Falk (1997) kunde 
96 % av 128 barn och vuxna återberätta vad de hade gjort och lärt sig när de varit på
exempelvis skolutflykter eller studieresor i deras tidigare år. Forskning runt om i 
världen visar att utevistelse i skolan kan ha ett bra inflytande på barns lärande. För att 
lärandet ska bli så effektivt som möjligt gäller det för pedagogerna att de planerar 
noggrant och sedan följer upp det när de kommer tillbaka till skolan. Det är också 
viktigt att pedagogerna tänker på vilka erfarenheter barnen har och vilken typ av 
inlärning som passar dem. 

I ett konferensbidrag (2008) menar Szczepanski att när barnen vistas i utemiljö får de 
chansen att använda alla sina sinnen medans innemiljön oftast stimulerar syn och hörsel. 
När de olika sinnena stimuleras minskar svårigheten att läsa av kroppsspråk, känslor 
och sinnestämningar, alltså den känslomässiga analfabetismen, som visar sig mer 
skenbart bland individer i en värld utan fysiska möten. En kvalité för 
utomhuspedagogiken som är central är att hand, huvud och hjärta samverkar vilket även 
pedagogen Pestalozzi menade var viktigt. Utemiljön bidrar också till att barnen får en 
förstahandserfarenhet från något de läst om och en mer variation på lärandet och 
reflektionen. Skolans lärande sker idag ofta stillasittande i ett klassrum vilket är en 
ganska ung företeelse för människan om man jämför med Homo sapiens som använt 
naturen som lärmiljö till 99 % av sin tid. Vi har alltså med oss ett rörelsebehov från 
stenåldern men har framför oss en allt mer stillasittande framtid. Till skillnad från 
innemiljön skiljer sig utemiljön i och med att den bidrar till fler lärmiljöer. För att ta 
tillvara på pedagogikens mångfald är det bra att ha en växelverkan mellan ute - och 
innemiljön.

Barnens minneskapacitet ökar med hjälp av att deras sinnen stimuleras, vilket 
Szczepanski hävdar i ett konferensbidrag (1998). ”Pedagogik utomhus förenar känsla, 
handling och tanke; landskapet är arena, den fysiska verkligheten blir lärmiljö”
(Szczepanski i en rapport från konferens på Brandbjerg Højskole i Jelling, 2008, s. 14).
Uterummet blir då både ett sätt att lära och även objektet för lärande vilket bidrar till en 
del av lärprocessen. 

2.4.1 Skogen

Skogen ger enligt Nordahl och Misund (1998) goda möjligheter till samspel mellan 
pedagoger och barn. De menar att upplevelser som görs i en naturlig miljö är unika på 
många sätt. Något annat som poängteras är att upplevelser i skogen har större 
inlärningseffekt än teoretisk kunskap. De erfarenheterna barnen får i skogen är av orsak 
och verkan. Barnen får möjlighet att upptäcka skillnader och likheter, de lär sig också
att se samband och helheter som bara kan läras in via konkreta upplevelser. Skogen 
erbjuder barnen att pröva utmaningar oavsett vilka färdigheter de har eller vilken
utvecklingsnivå de ligger på. Författarna poängterar att alla barn kan skapa och 
utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. 
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I skogen finns det alltid många föremål eller händelser som barn kan häpnas av vilket 
erbjuder goda möjligheter till utforskande och reflektion. Upplevelser i skogen erbjuder 
inga krav, utan ger barnen möjlighet till naturliga gränser, uppmaningar och 
upplevelser. Författarna berättar också att skogsvistelse är bra för de barn som inte får 
möjlighet till det hemma. Nutidens barn påverkas mycket av det mediala samhället då 
det läggs mycket fokus på datorer, tv-spel och andra inomhusaktiviteter. Därför är det 
viktigt att låta dessa barn komma till skogen och ta del av alla möjligheter och 
upplevelser som erbjuds. En särskild intressant tanke som författarna belyser är: ”I 
naturen kan alla delta utifrån sina förutsättningar och uppleva glädjen av att fungera i 
samspel med omgivningen” (Nordahl & Misund, 1998, s. 23).

Sammanfattning
När barnen vistas i utemiljön stimuleras alla deras sinnen och de får 
förstahandserfarenheter vilket ger en variation på lärande och reflektion. Vistelsen i 
skogen ger möjlighet till utforskande och reflektion och har större inlärningseffekt än 
den teoretiska kunskapen. Vi anser att användningen av alla sinnen och 
förstahandserfarenheter bidrar till att barnen får en mer konkret lärandesituation och kan 
se helheten. Precis som författarna belyser anser även vi att utomhuspedagogisk 
verksamhet förbättrar barns koncentrationsförmåga och att upplevelser i naturen bidrar 
till en djupinlärning där kunskapen består. Genom att barn utvecklar sin 
koncentrationsförmåga stimuleras och utvecklas lärandeförmågan. Vi ser det mediala 
samhället som en kritisk aspekt i dagens samhälle då barn blir allt mer stillasittande vid 
datorer och tv. Därför är utomhuspedagogik en bra arbetsmetod då barnen får vara 
aktiva i samspel med naturen.

2.5 Samspelet mellan teori och praktik
Dagens lärande sker enligt Brügge, Glanz och Sandell (2007) mestadels inomhus och 
ofta framför datorn eller genom teori där barn hämtar kunskap genom läsning och att 
pedagogen verbalt förmedlar kunskap. Därför är utomhuspedagogiken en viktig kärna 
för barnens kroppsliga behov och stimulans av hjärnan och rörelse. Även barnens 
sinnliga erfarenheter stärks genom utomhuspedagogiken. Författarna belyser att 
utomhuspedagogiken är ett viktigt verktyg för att kunna förverkliga exempelvis 
läroplanens mål. Men för att kunna göra detta bör man som pedagog tänka på att:

 Se de möjligheter som finns gällande lärande i utomhusmiljö.
 Tillsammans med arbetslaget arbeta utifrån problembaserad lärande.
 Arbeta ämnesinriktat och tematiskt. 
 Se och stimulera den personliga tryggheten och arbeta med helheter då utemiljön 

blir klassrum och läromedel. 
 Se utemiljön som ett kompletterande alternativ till lokalerna inomhus
 Lägga en grund för friluftsliv i förskola och skola.
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Brügge, Glanz och Sandell (2007) berättar att när pedagoger kompletterar 
utomhuspedagogiken med den vanliga undervisningen inomhus stimuleras barnens 
nyfikenhet och motivation till lärande. Detta är något som förskolan tagit fasta på i sin 
läroplan: 

Barnen skall kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten skall ge 
utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus 
som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i 
planerad miljö och i naturmiljö (Utbildningsdepartementet, 2006, s.7).

I och med detta menar Brügge, Glanz och Sandell (2007) att uterummet blir en lika 
självklar inlärningsmiljö som klassrummen och förskolans lokaler. Författarna 
poängterar möjligheterna med att ”öppna dörrarna” till utemiljön, såsom att se nya 
perspektiv och inleda en process av förändring. Genom att ta steget ut kommer man 
även närmare olika inlärningsplatser såsom lantgården, sjöar och vattendrag, parken och 
skogen. 

Szczepanski i Dahlgren, Sjölander, Strid och Szczepanski (2007) menar att man med 
utomhuspedagogik kan skapa kreativa lärmiljöer där barn och unga kan ge uttryck för 
sin talang och kompetens och även utveckla den. Utomhuspedagogikens kärna är att 
utnyttja upplevelsebaserade och platsrelaterade förstahandserfarenheter som sker 
utomhus med ett samspel av tillexempel böcker eller annan informationssökning.

2.5.1 Didaktiska frågeställningar och metoder

I ett konferensbidrag (2008) menar Szczepanski att om utemiljön ska bli en lärmiljö är 
det viktigt att pedagoger ser det på ett sådant sätt. Om pedagogerna har en syn på 
utemiljön som en lärmiljö kan de didaktiska frågorna (vad, hur, varför, var, när) ställas 
för att möjliggöra lärandet. Detta stämmer överrens med Deweys tankar att 
”utomhusundervisningen utgör centrala delar av den organiska läroplanen”
(Szczepanski i en rapport från konferens på Brandbjerg Højskole i Jelling, 2008, s. 16).
Brügge, Glanz och Sandell (2007) belyser en del didaktiska frågeställningar som man 
kan ta hänsyn till i samband med utomhuspedagogik. Två exempel på dessa är; vad kan 
vi göra i utemiljön för att öka motivation och nya lärandesituationer? Vad kan
förståelsen av nya begrepp ha för effekter?

Brügge, Glanz och Sandell (2007) berättar också om den miljöfaktor som ingår i 
utomhuspedagogiken. Det finns goda möjligheter för arbete med miljölära och kretslopp 
vilket är en bas för undervisningen kring vår hälsa och kropp. Andra punkter som 
utomhuspedagogiskt tänkande bidrar till är estetiska upplevelser och reflektion. 
Författarna beskriver även några exempel på temaförslag som kan användas inom 
utomhuspedagogiskt arbete, vilka integrerar miljö, teknik, friluftsliv, kultur och natur:



10

 Från jorden till bordet – skolträdgården och lantgården
 Från granfrö till papper – skogsbruk förr och nu
 Från knopp till kompost
 Vattenhjul och energi – liv i sjö och hav
 Liv i löv och jord – småkrypen i kretslopp och kompost

(Brügge, Glanz & Sandell, 2007, s. 28)

Sammanfattning
Kärnan för utomhuspedagogiken är att ha ett samspel mellan praktiska aktiviteter i 
utemiljön och teori. Utomhuspedagogiken är viktig för barnens kroppsliga behov och 
stimulans av hjärnan och rörelse. Med utomhuspedagogiken går det att skapa kreativa 
lärmiljöer. Pedagogens förhållningssätt till utomhuspedagogik är en viktig faktor för hur 
den bedrivs. Vi anser att pedagogens inställning är avgörande för hur barnen upplever 
utevistelsen. Om pedagogen har en positiv inställning till utevistelse blir möjligheterna 
större för att kunna skapa lärandetillfällen. Det är också viktigt att vara en förebild för 
barnen om hur man bemöter och tar tillvara på naturen. Detta gör att barnen får kunskap 
och en medvetenhet kring sitt eget förhållningssätt till naturen. 

2.6 Szczepanskis lärandemodell
I Szczepanski (2008) kan vi utläsa att utomhuspedagogikens konkretion är en 
betydelsefull början till motivation för kreativa och meningsfulla lärprocesser. Kylin 
(2004) och Cele (2006) i Szczepanski (2008) beskriver att vistelse i utomhusmiljö kan 
bidra till positiva hälsoeffekter och även ge återhämtning från stress. 

Szczepanski (2008) beskriver utomhuspedagogikens ställning i förhållande till fyra 
domäner. Dessa är social och personlig utveckling, utomhusaktiviteter, 
miljöundervisning och hälsa. Den förstnämnda, social och personlig utveckling omfattar 
övervinnande av mentala och fysiska hinder, stärkande av gruppkänslan och skapandet 
av trygghet genom samarbetsövningar. Den andra domänen innefattar sambandet mellan 
mål/styrdokument och undervisningens innehåll. Miljöundervisningen har sin 
utgångspunkt i lärande kring ekologi, hållbar utveckling, lokalt och globalt 
resursutnyttjande och överlevnadsfrågor. Vidare berörs också ämnen och teman som 
estetiska, naturvetenskapliga och humanitära frågor. Den sistnämnde domänen hälsa 
innefattar att skapa en medvetenhet om psykisk och fysisk hälsa, samt dess betydelse för 
lärandet. Det eftersträvas även att skapa en förståelse för att jordens och människans 
hälsa är bundna till varandra och att ta hand om miljön.
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Figur 1. Lärandemodell (Szczepanski, 2007).

Det är viktigt att kunna skapa kommunikativa ytor mellan olika ämnen enligt 
Szczepanski (2008) och att detta sker oavsett om man undervisar inomhus eller 
utomhus. Vidare beskriver Szczepanski utomhuspedagogik som ett rum vilket erbjuder 
en plats för lärande i stort sett alla ämnen. 

Sammanfattning
Enligt oss är Szczepanskis lärandemodell tydlig och välbeskriven av 
utomhuspedagogikens innehåll. Modellen tydliggör att alla delarna inom 
utomhuspedagogiken kompletterar och samspelar med varandra, vilket bidrar till ett 
lärande ur ett helhetsperspektiv. Utifrån våra egna erfarenheter ger utomhuspedagogiken 
möjlighet till ett lärande med många olika perspektiv och infallsvinklar där barnens 
förutsättningar tillgodoses genom variationsrika och innehållsrika aktiviteter. Vi anser 
också att pedagogiken ger möjlighet till lärande inom många ämnen. 

2.7 I ur och Skur
Drougge (2006) beskriver I ur och Skur verksamheten som en alternativ barnomsorg där 
målet är att skapa en verksamhet med natur, miljö och friluftsinriktning som integrerar 
alla ämnen inom ramen för läroplanen. Denna idé för barnomsorg har vuxit fram ur 
friluftsfrämjandets verksamhet. I ur och Skurs grundidé är att barnen tillsammans i 
naturen ska få sina behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredsställda.
Författaren menar att naturen bidrar till många olika inlärningsformer för barnen. De får 
möjlighet att utveckla sin kreativitet, fantasi, sociala förmåga och språk. Barnen får 
även använda alla sina sinnen vilket bidrar till att de bildar och vidgar sina begrepp. 
Författaren menar att barnen får en helhet i utemiljön där de får lugn och ro vilket leder 
till att deras kreativitet ökar. Hon betonar också att upplevelser som sker utomhus 
påverkar människan starkare än de som sker inomhus.
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Naturens mångfald bör nyttjas utifrån varje barns förutsättningar enligt Drougge (2006), 
detta bidrar till ett livslångt lärande. Ledarna inom I ur och Skur är medagerande, 
medundersökande, medupptäckande och medupplevande och målet är att genom lek, 
undersökande arbetssätt, olika uttrycksmedel som drama, bild, musik och hantverk 
förmedla kunskap till barnen genom att följa årstiderna i eller med hjälp av naturen. 
Utöver det som precis nämnts så bidrar även detta arbetssätt till att varje barn utvecklar 
sin motorik, stärker musklerna, övar upp smidigheten och skapar gemenskap i 
barngruppen. Vidare menar Drougge att alla I ur och Skur verksamheten ska sträva åt 
samma håll. För att sträva efter att höja kvalitén inom verksamheten förutsätts det att 
alla ledare utbyter erfarenheter med varandra och deltar i konferenser och träffar. Det 
finns vissa krav för att en förskola ska få kalla sig I ur och Skur. ”Friluftfrämjandets 
kriterier för verksamheten, I ur och Skurs pedagogiska idé och gällande läroplan måste 
följas” (Drougge, 2006, s. 7). För att kvalitén i verksamheten ska säkerställas görs det 
regelbundna rapporteringar, utvärderingar och uppföljningar. Alla ledare ska också 
genomföra en grundutbildning inom I ur och Skur på fem högskolepoäng, de ska också 
genomgå en friluftledarutbildning och fortbildning samt delta i nätverksträffar.

Sammanfattning
I ur och Skur är en alternativ barnomsorg där man fokuserar på utomhuspedagogisk 
verksamhet tillsammans med barnen. Vi överensstämmer med det författaren skriver 
och ser många möjligheter med I ur och Skurs pedagogiska verksamhet. En sådan 
verksamhet ger enligt oss möjlighet till olika former av inlärningssituationer för barnen i 
utemiljö. 

2.8 Hälsa
I en artikel från läkartidningen (1998) visade det sig att barn som gick på förskolor där 
fokus ligger på utevistelse hade mycket lägre sjukfrånvaro och var borta färre dagar per 
tillfälle än barnen på de mer traditionella förskolorna. Det har under åren bildats fler I ur 
och Skur förskolor, de vistas i utemiljön från 5 – 25 timmar/vecka beroende på årstid. 
Det gjordes en studie i Sverige 1994 där det visade sig att förskolebarnen under 
månaderna februari till april var ute mindre än 5 timmar i veckan för 28 % av barnen, 6 
– 10 timmar för 50 % av barnen och 10 timmar eller mer för 22 % av barnen. Det finns 
faktorer som påverkar sjukfrånvaron från förskola till förskola. Det kan vara att 
personalen har olika toleransnivå eller olika kriterier för när barnen ska vara hemma och
åldern på barngruppen spelar roll. När barnen är yngre ökar infektionsrisken i 
jämförelse med när de blir äldre, även storleken på barngruppen har betydelse för 
smittorisken. I undersökningarna som gjordes här var den traditionella förskolans barn 
både yngre och fler än barnen I ur och Skur. Det som var överraskande när man 
jämförde undersökningarna var att sjuktillfällena på I ur och Skur förskolorna var 
betydligt lägre än de traditionella förskolorna var. Detta berodde på att personalen i I ur 
och Skur var mycket hårdare med att barnen skulle vara friska när de kom tillbaka i 
verksamheten. I och med detta kom frågan upp om utevistelsen kan ha andra 
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hälsobringade effekter än smittospridning, det kan tillexempel vara faktorer som att de 
vistas i grönområden.

Szczepanski i Dahlgren, et al. (2007) menar att det inte finns några tvivel om att fysisk 
aktivitet och rörelse är friskfaktorer. Barn blir friskare, leker mer variationsrikt och 
utvecklar bättre koncentrationsförmåga om de har möjligheten att vistas i en 
omväxlande utomhusmiljö och grönområden. Det finns flera studier som bekräftar att 
utevistelsen har stor betydelse för hälsan, motoriken, koncentrationsförmågan och 
lärandet. 

Sammanfattning 
Barn som går på förskolor med fokus på utevistelse har lägre sjukfrånvaro om man 
jämför med andra barn på förskolor som inte har utevistelse lika kontinuerligt i 
verksamheten. Vi hävdar att utevistelse ökar barns lärandeförmåga. De får möjlighet till 
rörelse och frisk luft vilket påverkar deras hälsa positivt och i sin tur ger barnen bättre 
förutsättningar och möjligheter för lärande.
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3 Teoretiska redskap

Studien tar sin utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv. Den kan också relateras till 
olika pedagoger och filosofer. Vi kommer nu att beskriva dessa perspektiv och 
pedagoger/filosofer och vad det/de har för samband med studiens innehåll. 

3.1 Sociokulturellt perspektiv

(…) det är väsentligt att inse att vardagliga praktiker i den myriad av kommunikativa 
och fysiska aktiviteter som samhället utgör i sig innehåller en pedagogik. Och denna är 
många gånger betydligt mer övertygande än formell undervisning (Säljö, 2000, s.13).

Med detta menar Säljö (2000) att lärande handlar om vad människor tar med sig både 
individuellt och kollektivt från sociala situationer och använder sig av i framtiden. 
Lärandet sker alltså i interaktion mellan människor. Detta kan vi relatera till vår studie 
då utomhuspedagogiken ger barnen möjlighet till fysiska och kommunikativa aktiviteter 
där inlärningen sker på ett mer konkret sätt och i samspel med varandra. 

Vidare menar Säljö (2000) att det i ett sociokulturellt perspektiv inte finns någon tydlig 
gräns mellan teori och praktik. Han menar att en kombination mellan intellektuell och 
manuell verksamhet bidrar till mänskligt handlande.  Szczepanski i Dahlgren et al. 
(2007) menar att utomhuspedagogikens kärna är att utnyttja upplevelsebaserade 
erfarenheter i utemiljön med ett samspel av tillexempel böcker eller annan 
informationssökning. Med en kombination av aktiviteter utomhus och teori anser vi att 
barnen i större utsträckning kan tillägna sig kunskap genom att prata om det innan och 
efter dem har erfarit det i utemiljön.

Säljö (2000) belyser att tänkande, kommunikation och fysiska handlingar är 
meningsfulla när de sker i ett sammanhang. En kärnpunkt i det sociokulturella 
perspektivet är att förstå kopplingar mellan sammanhang och individuella handlingar. 
Säljö menar vidare att den viktigaste mänskliga lärmiljön alltid har varit och kommer 
också alltid att vara är det naturliga samtalet och den vardagliga interaktionen, detta 
gör att människan formas som sociokulturella varelser. Människan lär sig de flesta av de 
interaktiva färdigheterna dem behöver i framtiden genom meningsfulla sociala 
praktiker. Vi anser att utomhuspedagogiken ger barnen möjlighet till naturliga samtal då 
pedagogen tillsammans med barnen samtalar om något som barnet upptäckt, det blir ett 
spontant lärande samtal. Detta gör att barnet ser sammanhanget med det upptäckta 
objektet och själva samtalet. Genom detta får barnet ett meningsfullt lärande.
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3.2 Pedagoger/filosofer
Szczepanski i Dahlgren et al. (2007) belyser att utomhuspedagogiken har sina rötter från 
antiken då Aristoteles (384 – 322 f.kr.) filosofi gick ut på praktiska erfarenheter och 
användandet av våra sinnen. Två andra filosofer som också förespråkade 
sinnesupplevelser i undervisningen var Jan Amos Comenius (1592 – 1670) och Jean 
Jacques Rousseau (1712 – 1784). Det har även tidigare funnits pedagoger som menat att 
kontakten med verkligheten är av stor betydelse. De hävdade också att sinnena, handens 
kunskap och fantasin har stor betydelse för lärande. Dessa pedagoger var John Dewey 
(1859 – 1952) Maria Montessori (1870 – 1952) Célestine Freinet (1896 – 1966) och 
Ellen Key (1849 – 1926). Freinet och Montessori belyser också att kunskapssökandet 
sker genom upplevelser i naturen och kulturen. Vi anser att detta är relevant för vår 
studie då vi anser att utemiljön bidrar till att barnen får praktiska erfarenheter och 
chansen att använda alla sina sinnen, genom detta anser vi att barnen får ett meningsfullt 
lärande.

I ett konferensbidrag (2008) säger Szczepanski att John Dewey för 100 år sedan lade 
fram en modell för att öka den pedagogiska mångfalden. Deweys idé var att kombinera 
teori med praktik, detta är något som Szczepanski hävdar är aktuellt än idag. 
Utomhuspedagogiken enligt oss gör det möjligt att kombinera teori med praktik. Det 
barnen upplever i utemiljön går det sedan att samtala om inne, både innan och efter den 
praktiska erfarenheten i utemiljön. 

Barn lär sig allra bäst när de är aktiva och i samspel med andra enligt Nordahl och 
Misund (1998). Författarna menar också att Vygotsky och Piaget ansåg att barnen lär 
sig bäst när de är aktiva. Vygotskys teori var att barnens inlärning sker i interaktion, 
allstå i samspel med andra. Piaget ansåg även han att barn lär sig bäst om de får delta i 
meningsfulla aktiviteter som i sin tur stimulerar till agerande och utforskande. Piaget 
ansåg också att barnet måste få chansen att utforska saker och vara aktiv för att kunna 
förstå, det räcker inte med att prata om tingen. Ytterligare en faktor som Piaget tyckte 
var av stor vikt för att stimulera lärandet var motoriken. Vi anser att barnen med hjälp
av utomhuspedagogiken får lära tillsammans då uteaktiviteter ger möjlighet till 
samarbete och socialt samspel. Vi anser att samarbetet stimuleras då naturen erbjuder 
utmaningar där det ges möjlighet till att lösa problem tillsammans, till exempel hur 
många barn det behövs för att nå runt ett träd. I naturen anser vi att det finns oändligt 
med föremål för barnen att aktivt undersöka. Det kan också vara så att platsen som 
barnen återkommer till har förändrats sedan sist de var där. Då går det att samtala om 
vad som har förändrats och vad det kan bero på. Detta anser vi vara meningsfullt för 
barnen då de själva varit med och upptäckt det. Motoriken hävdar vi kommer 
automatiskt genom utevistelsen då barnen hoppar, springer, klättrar och går i ojämn
terräng vilket stimulerar lärandet.
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4 Metod
Nedan redogör vi för vårt metodval, urval, genomförande, analys, etiska aspekter och 
studiens trovärdighet.

4.1 Metodval
Syfte med studien var att undersöka sex pedagogers uppfattningar kring 
utomhuspedagogik och hur dessa tar sig uttryck i samband med barns lärande i 
förskolan. Eftersom studiens syfte var att undersöka uppfattningar används inslag av 
den fenomenografiska forskningsansatsen och en kvalitativ undersökningsmetod då 
intervjuer genomfördes. Vi kommer här nedan att beskriva den kvalitativa metoden och 
den fenomenografiska forskningsansatsen mer ingående och sätta dessa i relation till 
studien.

Anledningen till valet av kvalitativa intervjuer var att vi ville undersöka pedagogernas 
uppfattningar kring ämnet utomhuspedagogik. Intervjuer med öppna frågor och 
följdfrågor var den metod som lämpade sig bäst i relation till studiens syfte. Enligt 
Backman (1998) karakteriseras en kvalitativ metod som skrivande eller talande verbala 
formuleringar. Det främsta för det kvalitativa synsättet enligt Stukát (2005) är att tolka 
och förstå resultaten. Djupintervju är ett viktigt verktyg då man i det enskilda fallet 
försöker tolka och beskriva. När materialet ska bearbetas spelar forskarens förförståelse 
en stor roll. 

Vi väljer att beskriva den kvantitativa metoden för att synliggöra att den kvalitativa 
lämpar sig bäst i relation till vårt syfte med studien. Enligt Stukát (2005) har det 
kvantitativa metoden sin bakgrund i naturvetenskapen. Det som spelar stor roll i en 
kvantitativ metod är empiriskt kvantifierbara och objektiva mätningar och 
observationer. För att kunna analysera samlar man in ett stort antal fakta för att 
upptäcka mönster eller lagbundenhet vilket förmodas gälla generellt för nästan alla 
människor.

4.2 Fenomenografisk forskningsansats 

På 1970- talet utvecklades en forskningsansats av en forskargrupp som kallades INOM -
gruppen vid pedagogiska institutionen vid Göteborgs universitet. Forskningsansatsen 
benämns fenomenografi och har sitt ursprung i inlärningspsykologin. Ett begrepp som 
kom att bli centralt var ordet ”uppfattning”. Alexandersson i Starrin och Svensson 
(1994) menar att den fenomenografiska forskningsansatsen handlar om hur människor 
uppfattar omvärlden utifrån det så kallade andra ordningens perspektiv. Marton 
diskuterar skillnaderna mellan första ordningens perspektiv respektive andra 



17

ordningens perspektiv. Första ordningens perspektiv är ”vad något är” medans andra 
ordningens perspektiv är ”vad något uppfattas vara”. 

Larsson (1986) menar att den fenomenografiska forskningsmetoden tar reda på hur 
olika fenomen uppfattas av människan. Det man vill ta reda på är innebörder, alltså hur 
saker framstår istället för förklaringar eller samband om hur saker egentligen är. De 
flesta studier som gjorts inom fenomenografin har varit knutna till pedagogiska 
frågeställningar, vilket beror på att ansatsen kom till då forskningsproblemet handlade 
om ämnet pedagogik. Marton och Booth (2000) menar att fenomenografin är en ansats 
för att identifiera, formulera och hantera särskilda typer av forskningsfrågor som främst 
handlar om sådana frågor som är relevanta för förståelse och lärande i en pedagogisk 
miljö. Grundintresset för fenomenografin är att beskriva fenomen utifrån hur andra 
betraktar dem och därefter beskriva variationer i det avseendet. Författarna menar också 
att det mest intressanta för en fenomenografisk studie är att ta reda på variationen 
mellan människors sätt att erfara fenomen.  

Fenomenografins huvudsakliga utgångspunkt är att undersöka hur något uppfattas vara. 
Eftersom detta är något som vår studie fokuserar på ville vi använda oss av 
fenomenografi som ett inslag inom vår studie.  Vi kan också realtera till Marton och 
Booth (2000) som beskriver att fenomenografi är en ansats för att formulera, identifiera
och hantera forskningsfrågor som är viktiga för lärande och förståelse i en pedagogisk 
miljö. Detta resonemang ser vi ett samband med vår studie då vi ser 
utomhuspedagogiken som en pedagogisk miljö och lärarnas uppfattningar och hur dessa 
tar sig uttryck i samband med lärandet som en utgångspunkt. 

Alexandersson i Starrin och Svensson (1994) menar att den vanligaste metoden för att 
samla in data i den fenomenografiska undersökningen är genom intervjuer. I denna typ 
av intervju ställer man inte sådana frågor det finns ett rätt eller lämpligt svar på. 
Undersökningspersonerna får här chansen att välja innehåll utifrån sin egen 
förförståelse. När forskaren sedan ska analysera intervjuarna är det intressanta att 
identifiera betydelser, inte att komma fram till sina förutfattade meningar. Intervjuerna 
bandas och skrivs sedan ut ordagrant. Fördelen med intervju av detta slag är att 
forskaren kan försäkra sig om vad som har blivit uppmärksammat och behandlat. Själva 
analysen av intervjun kan delas in i fyra faser:

 Fas1 bekanta sig med data och skapa helhetsintryck
 Fas2 uppmärksamma likheter och skillnader
 Fas3 kategorisera uppfattningar
 Fas4 studera underliggande struktur i kategorisystemet

Dessa fyra faser använder vi oss av i vår analysprocess av intervjuerna. 
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4.3 Urval
Vi valde att intervjua sex förskolepedagoger i vår studie. Några av pedagogerna
arbetade på förskolor som är inriktade på utomhuspedagogik, resterande pedagoger
arbetar på andra ”traditionella” förskolor. Kvale (1997) menar att antalet respondenter 
bör väljas med tanke på studiens syfte. Eftersom studien undersöker uppfattningar ansåg 
vi att sex pedagoger från olika typer av förskolor var passande då vi ansåg att detta 
skulle leda till ett innehållsrikt och varierat resultat som gav svar på studiens syfte. En 
annan anledning till att vi inte valde fler pedagoger var för att resultatet kunde blivit 
alltför stort, vilket kunde lett till en analysprocess som blev långvarig och tidskrävande. 
Detta anser vi skulle resultera i en analys som inte var väl genomarbetad med tanke på 
den disponibla tiden. Detta är något som Kvale (1997) skriver då han poängterar att 
tiden är den avgörande aspekten kring valet av antal respondenter i studien. 

Kontakten med respondenterna skedde via telefon där vi berättade vilka vi var och om 
studiens syfte. Vi berättade om konfidentialiteten och vilka rättigheter pedagogerna 
hade genom hela studiens process. Pedagogerna fick också information kring hur 
intervjun skulle genomföras och att de skulle bli inspelade. Efter att pedagogerna 
godkänt att de ville delta i studien gjorde vi upp vilken dag och tid vi skulle komma och 
genomföra intervjun. I urvalet ingick förskolelärare, barnskötare och lärare för tidiga 
åldrar vilka har fått fiktiva namn i vår redovisning av resultatet. 

4.4 Genomförande
För att kontrollera om våra intervjufrågor (se bilaga 1) skulle leda till studiens syfte
genomförde vi först en pilotstudie. Pilotstudien gav oss bra information kring 
pedagogens uppfattningar inom utomhuspedagogik och hur dessa tog sig uttryck i 
samband med barns lärande, så vi bestämde oss för att använda den i vår studie. Vi 
valde därför att inte ändra frågorna inför de kommande intervjuerna.

Vi ville inte ställa för många följdfrågor eftersom det kunde leda respondenten till något 
som inte representerade deras uppfattningar. Studiens syfte var att ta reda på 
pedagogernas uppfattningar, inte vad som är rätt eller fel. Eftersom vi valde att använda 
oss av pilotintervjun i studien togs en av de andra intervjuerna bort. Den respondenten 
som valdes bort arbetade på en förskola där två pedagoger skulle intervjuas. Detta för 
att för att få fler uppfattningar av ämnet från olika förskolor då vi ansåg att det skulle ge 
oss ett mer varierat resultat.

På förskolorna blev vi väl bemötta och fick möjlighet att gå runt i lokalerna innan
intervjun började. Intervjuerna genomfördes på förskolorna under dagtid i lokaler där vi 
kunde sitta ostört. Detta för att få bättre fokus och kunna koncentrera oss på intervjun.
Vi var båda med på samtliga intervjuer då det skulle hjälpa oss senare i analysarbetet 
eftersom båda hade varit med och lyssnat och uppfattat det som sades. Det skulle också 
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leda till fler diskussioner under intervjun eftersom att vi kanske uppfattar saker på olika 
sätt. Vi ville få fram pedagogernas uppfattningar och valde då att inte ge ut 
intervjufrågorna i förväg. Detta för att få insikt i deras spontana uppfattningar kring 
utomhuspedagogik.

Innan intervjun började berättade vi ännu en gång att intervjun skulle spelas in.
Respondenterna informerades återigen om deras rättigheter, att materialet var 
konfidentiellt och att all data skulle förstöras när studien avslutats. Det gavs också
information om att respondenterna skulle få fiktiva namn i studien och att vi var de enda 
som skulle lyssna på det inspelade datamaterialet. Anledningen till varför vi valde att 
spela in intervjuerna var för att vi skulle kunna fokusera på respondenten och samtalet. 
En annan anledning var att vi genom inspelning kunde få chansen att gå tillbaka och 
lyssna flera gånger på vad som hade blivit sagt. Stämningen under intervjun var öppen 
och lättsam där vi tillsammans med respondenten genomförde ett behagligt samtal 
snarare än en intervju. Under intervjuns gång ställde vi följdfrågor som vi tyckte var 
passande. Vi var dock medvetna om att vi inte kunde ställa för många följdfrågor då vi 
ansåg att risken var stor att vi skulle leda respondenterna att berätta om något som inte 
representerade deras uppfattningar.

När vi skulle transkribera intervjuerna valde vi att använda oss av en dator för 
uppspelning och en dator som vi skrev på. Vi turades om att sköta uppspelningen där vi 
pausade, spolade tillbaka och hjälpte till att tolka respondenternas uttalanden. Samtidigt 
skrev vi ner hela intervjun noggrant på datorn där vi även använde oss av tecken som 
skulle hjälpa oss med vår tolkning av resultatet, exempelvis tvekan, pauser och skratt.

4.4.1 Analys

I analysprocessen började vi med att bearbeta transkriberingarna av intervjuerna. Vi
försökte bland annat urskilja olika mönster och märkbara ord. De olika aspekter vi tog 
hänsyn till i bearbetningen fick varsin färg eller markering och dessa var: röd (stycken 
som kan kopplas till litteratur) grön (citat) blå (lärande) orange (metod - hur de arbetar 
med utomhuspedagogik) lila (saker vi inte riktigt förstår) mörkröd (möjligheter med 
utomhuspedagogik) ljusblå (hinder med utomhuspedagogik) understruket (övrigt som
verkar intressant) textstorlek 16 (vad utomhuspedagogik är enligt pedagogerna). 
Alexandersson i Starrin och Svensson (1994) beskriver detta som att bekanta sig med 
data för att få ett helhetsintryck, man letar efter det som är väsentligt, detta är fas 1 i 
analysarbetet. Vi uppmärksammade sedan att pedagogerna hade både liknande och 
skilda uppfattningar om våra frågor, detta såg vi genom våra markeringar vi gjorde i fas 
1. För att få en bra överskådning skrev vi ner vad pedagogerna hade svarat vilket 
underlättade när vi skulle jämföra svaren. Denna del i analysarbetet benämner 
Alexandersson i Starrin och Svensson (1994) som fas 2, att uppmärksamma likheter och 
skillnader i utsagorna.  Efter att vi skrivit ner det som var relevant för vårt syfte började 
vi skapa kategorier. Dessa ändrades några gånger men tillslut fick vi kategorier som 
kunde relateras till syftet. Alexandersson i Starrin och Svensson (1994) beskriver denna, 
fas 3 som att kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier. Slutligen analyserade 
vi hur pedagogernas uppfattningar förhöll sig till varandra, vilka som hade liknande 
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respektive skilda uppfattningar och placerade dem under tillhörande kategori, respektive 
underliggande kategorier. Detta är enligt Alexandersson i Starrin och Svensson (1994) 
den fjärde och sista fasen i analysarbetet, detta kallas för att studera den underliggande 
strukturen i kategorisystemet. De olika kategorierna som utformades var: pedagogernas 
uppfattning om och syn på utomhuspedagogik (utomhuspedagogik enligt pedagogerna, 
möjligheter, hinder), arbetsmetoder (skogen och naturområden, att som pedagog vara 
intresserad, närvarande och utmanande), lärande (motorik, matematik, språk, 
gruppdynamik och social utveckling), kläder efter väder och hälsa/livsstil. Därefter 
bearbetade vi texten och försökte få struktur och sammanhang. Vi delade in och förde 
samman pedagoger som hade liknande uppfattningar om en kategori. Vi valde också att 
poängtera om det var någon pedagog som inte hade en åsikt inom en kategori.

4.5 Etiska aspekter
Det är viktigt att ta hänsyn till den enskilde individens integritet i sammanhang där 
kvalitativa intervjuer genomförs. De intervjuerna vi genomförde skedde under 
konfidentiella samtal och materialet är sekretessbelagt. När vårt arbete med studien är 
genomförd kommer allt insamlat material förstöras. När vi beskriver vårt resultat 
använder vi oss av fiktiva namn för att skydda respondenternas identitet. Stukat (2005) 
beskriver de fyra krav och rekommendationer som HSFR (Humanistisk-
samhällsvetenskapliga forskningsrådet) utformat gällande etiska krav för forskning. Vi 
har valt att belysa de punkterna för vi anser att de är viktiga och väsentliga för vår 
forskningsetik.

1. Informationskravet
Alla som är berörda av studien skall informeras. Det är viktigt att poängtera studiens 
syfte och tillvägagångssätt, att deltagandet är frivilligt samt hur resultatet kommer att 
presenteras och användas. Vi kontaktade förskolorna via telefon och lämnade 
information kring studien där vi förklarade deras rättigheter, hur intervjun skulle gå till 
och att vi skulle använda oss av inspelning.  

2. Samtyckeskravet
Forskaren måste få ett medgivande från deltagarna i undersökningen att den vill delta i 
undersökningen. Personen har rätt att bestämma på vilka villkor den vill delta och hur 
länge. Vi fick medgivande från alla pedagoger och vi förklarade deras rättigheter 
enligt de etiska aspekterna.

3. Konfidentialitetskravet
Detta är en trygghet och hänsyn till de medverkandes anonymitet. All datainsamling 
behandlas konfidentiellt och privata data som kan identifiera personen redovisas inte. 
Vi berättade för respondenterna om deras trygghet i studiens process och om vår 
hänsyn till deras integritet. I vår studie har deltagarna fått fiktiva namn för att skydda 
deras identitet. All känslig information som kan identifiera respondenterna skall även 
förvaras oåtkomligt för utomstående. Vi har under hela studiens process tagit hänsyn 
till detta då vi förvarat transkriberingarna och ljudfilerna med intervjuerna på ett USB-
minne.
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4. Nyttjandekravet
Detta innebär att vi måste förklara för de medverkande att materialet endast kommer 
användas till forskningssyfte. Detta förklarade vi för pedagogerna och efter 
forskningsstudiens slut skall vi radera och makulera allt insamlat datamaterial. 

4.6 Studiens trovärdighet

Här under kommer vi att presentera studiens tillförlitlighet, trovärdighet och 
generaliserbarhet.

När man använder sig av kvalitativa intervjuer som metod kan ledande frågor bli en 
problematik vilket Kvale (1997) poängterar. Vi anser inte att våra intervjufrågor har 
varit ledande då vi känner att vi skapade öppna frågor som gav respondenten möjlighet 
att delge sin uppfattning kring utomhuspedagogiken. Intervjufrågorna utformades med 
avsikt att göra dem så relevanta och tillförlitliga som möjligt i relation till studiens syfte.
Dock förstår vi att man som forskare behöver vara medveten om ledande frågors 
problematik när man utformar intervjufrågor för att kunna få ett så bra svar på studiens 
syfte som möjligt. Vidare menar Kvale att intervjuarens kroppsspråk och verbala 
formuleringar kan påverka respondentens svar. Detta är något som vi anser kan ha 
förekommit under några intervjuer. Det är då viktigt att man som forskare förhåller sig 
kritiskt i analysprocessen.

Stukat (2005) beskriver några tillförlitlighetsbrister som kan uppstå i en studie som är 
kvalitativt inriktad. Författaren beskriver att tillförlitligheten kan påverkas om 
exempelvis dagsformen hos respondenten inte är bra, om intervjuaren skriver fel under 
transkriberingsprocessen eller gissar när man lyssnar igenom inspelningsmaterialet. 
Dagsformen hos de intervjuade kändes bra så vi anser att detta inte har påverkat 
tillförlitligheten då svaren var utförliga och hade tydlig relation till studiens syfte. Vi 
spelade in alla intervjuer och utförde en noggrann transkriberingsprocess där vi lyssnade 
igenom för att sedan ordagrant skriva rent intervjuerna. Detta gjordes för att kunna göra 
så tillförlitliga transkriptioner som möjligt som skulle hjälpa oss att tolka och se 
samband med studiens syfte. Vi är dock medvetna om att vi kan ha hört fel och gjort 
misstag under transkriberingsprocessen men vi har försökt undvika detta. 

Kvale (1997) menar att studiens trovärdighet grundar sig i att vi som forskare har en 
viss ovana att utföra kvalitativa intervjuer. Detta kan ha resulterat i att vissa viktiga svar
och uppfattningar som respondenterna hade under intervjuerna förbisetts. Vi har dock 
försökt undvika detta genom att ingående undersöka pedagogernas uppfattningar under 
intervjuerna. Genom att spela in intervjun har vi försökt undvika misstag som ovana kan 
medföra, detta då vi kunnat tolka intervjuns resultat korrekt genom att lyssna igenom 
flera gånger och utföra en noggrann transkriberingsprocess.
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Stukat (2005) beskriver generaliserbarhet och menar att det måste finnas en avsikt och 
tanke gällande vilka studiens resultat är ämnad för. Vi anser att vår studie kan öppna 
upp verksamma pedagogers och lärarstudenters ögon inför utomhuspedagogiken som 
arbetsform i verksamheten. Även utomhuspedagogikens oräkneliga möjligheter till 
variationsrika lärandesituationer i utemiljö hoppas vi uppmärksammans genom vår 
studie. 
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5 Resultat

Här kommer vi presentera respondenterna och resultatet. De kategorier med tillhörande 
underkategorier vi urskiljt från studiens syfte kring pedagogernas uppfattningar om 
utomhuspedagogik och hur dessa tar sig uttryck i samband med barns lärande i 
förskolan är: Att bedriva den pedagogiska verksamheten utomhus (utomhuspedagogik 
är…, möjligheter, hinder) arbetsmetoder (skogen, att som pedagog vara intresserad, 
närvarande och utmanande) utomhuspedagogikens innehåll (motorik, matematik, språk, 
gruppdynamik och social utveckling) kläder efter väder och hälsa/livsstil.  

5.1 Respondenterna 
Anledningen till att vi presenterar respondenternas bakgrund är för att visa vilka tidigare 
erfarenheter de har av utomhuspedagogik. Vi beskriver också hur deras arbetssituationer 
ser ut i dagsläget för att kunna sätta det i relation till studiens resultat.  

Sara är 47 år och bor i en medelstor kommun i Västra Götaland. Hon är utbildad 
förskolelärare och läste under sin studietid på Jönköpings högskola. Under 14 år har 
Sara arbetat inom förskoleverksamhet med olika åldergrupper. I nuläget arbetar hon 
med en barngrupp på 13 barn i åldrarna 1-3 år. Genom åren har Sara fått möjlighet till 
fortbildning inom utomhuspedagogik på en naturskola i kommunen. Detta skedde under 
korta intensiva dagar. Sara har inte gått någon längre kurs inom utomhuspedagogik men 
förskolan har tidigare arbetat med grönflagg. 

Jenny är 48 år, bor i en medelstor kommun i Västra Götaland och är utbildad 
förskolelärare. Hon har arbetat på förskola i 13 år. Den barngrupp som Jenny arbetar
med för tillfället består av 11 barn i åldrarna 1-2 år. Hon har inte fått någon utbildning 
inom utomhuspedagogik.

Lotta är 41 år och bor i en mellanstor kommun i Västra Götaland.  Hon är utbildad 
förskolelärare på Jönköpings högskola och har arbetat inom förskolan i 19 år. I nuläget 
arbetar Lotta på en förskola som är inriktad på utomhuspedagogisk verksamhet där 
större delen av barnens tid på förskolan spenderas utomhus. Gruppen består av 18 barn i 
åldrarna 3-5 år och det är en syskonavdelning.  Lotta har fått en del utbildning inom 
utomhuspedagogik. Hon har gått en kurs på två dagar i Stockholm tillsammans med 
hela arbetslaget. Där möttes de av olika föreläsare som var inriktade på utematematik, 
äventyrspedagogik och naturskola. 

Malin är 26 och bor i en mellanstor kommun i Västra Götaland. Hon är utbildad inom 
lärare för tidiga åldrar på högskolan i Skövde. I två år har hon arbetat på förskola och 
den barngrupp hon har i nuläget består av 17 barn i åldrarna 2-4 år.  Malin har inte fått 
någon utbildning inom utomhuspedagogik. 
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Eva är 46 år och bor i en medelstor kommun i Västra Götaland. Hon är utbildad 
förskolelärare och har arbetat inom verksamheten i 23 år. För tillfället arbetar Eva med 
en barngrupp på 21 stycken i åldrarna 3-6 år. Hon har inte fått någon utbildning inom 
utomhuspedagogik men har tagit del av några föreläsningar inom ämnet. Eva läste 
också naturorienterade kurser för några år sedan. 

Ingela är 52 år och bor i en medelstor kommun i Västra Götaland. Hon är utbildad 
barnskötare och har arbetat inom förskolan i 32 år. Ingela har i 10 år arbetat på en 
förskola som är inriktade på I ur och Skur verksamhet. Det är 21 barn i gruppen. Alla 
som arbetar på en I ur och Skur förskola måste genomgå en utbildning i Skåne där det är 
två obligatoriska helger med 10 timmars pass lördag och söndag.  Sammanlagt blir det 
alltså ungefär 40 timmars utbildning. Sen sker fortbildning/nätverksträffar kontinuerligt 
tillsammans med andra I ur och Skur förskolor i närliggande område. Detta sker genom 
olika föredrag och även samtal där man ger varandra praktiska tips och idéer.  
Personalen går också ledarfortbilning varje höst på lokalavdelningen i kommunen.

5.2 Att bedriva den pedagogiska verksamheten 
utomhus

5.2.1 Utomhuspedagogik är… 

Eva anser att utomhuspedagogik är när man vistas ute en hel dag och även att man har 
sina samlingar ute och även poängterar för barnen att man skall vara rädd om naturen.

Naturen är ett stort samlingsrum där allt blir konkret. (Eva)

Lotta anser att det är när man tar med sig all pedagogiska verksamhet ut. Samtidigt 
berättar Sara att utomhuspedagogik är både styrd och fri verksamhet som skall vara 
utmanande och locka barnen till att undersöka och utforska. Malin menar att det är allt 
man gör utomhus, både fri lek och styrd aktivitet vilket också Sara betonar. Sara berättar 
att utomhuspedagogik är väldigt mycket.

Ingela berättar att utomhuspedagogik är när man får vara ute med barnen och ha roligt, 
att kunna gå till skogen och upptäcka saker tillsammans, vara medagerande, ta vara på 
ögonblicken och upptäcka friluftslivet. Jenny anser att det är tanken och avsikten bakom 
varför man är utomhus och när barnen får möjlighet att leka fritt och komma ifrån styrd 
verksamhet. 
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5.2.2 Möjligheter

Lotta säger att de får mycket frisk luft och att det är skönt att vara ute. Hon menar också 
att det inte finns några färdiga leksaker och att pojkar och flickor leker under samma 
förutsättningar och de har även samma möjligheter till lärande.

Eva menar att utemiljön bidrar till mindre konflikter, osynliga gränser, små rum skapas 
och att alla barnen blir sysselsatta och lärandesituationerna ökar. Exempel på saker 
barnen sysselsätter sig med är att tapetsera med löv, göra pilbågar, gå balansgång, 
klättra i träd och göra egna små grillplatser och kojor. Sara menar att barngruppen blir 
lugnare och piggare när de får vara ute och allt blir så mycket större, det finns inte lika 
tydliga gränser ute som väggarna utgör inne. Malin menar att utemiljön kan bidra till 
mycket. 

Möjligheter finns ju, man kan göra så mycket, alltså bara man lär sig att se det. (Malin)

Malin tycker också att det man gör ute och inne kompletterar varandra, exempelvis har 
barnen plockat löv ute och sedan gjort klart teckningarna inne. Hon säger också att de 
kan samtala inne om vad de har upptäckt ute.  

Ingela ser bara möjligheter med att vara ute och menar till exempel att om de glömt 
något på förskolan när de kommer till skogen så går det att lösa på något sätt. 

5.2.3 Hinder

Lotta, Sara, Malin och Eva säger att kylan blir ett hinder under vintertid vilket leder till 
att de inte kan vara ute lika mycket under vintern. Jenny ser ekonomin som ett hinder, 
att de inte har så mycket saker på gården som utmanar barnen, hon vill ha mer 
pedagogiska redskap ute. Ingela ser inga hinder med utomhuspedagogik, hon menar att 
det bara finns möjligheter och att man lär sig av att pröva olika saker. 

Man kan ju inte säga att det inte funkar förrän man har prövat det. (Ingela)

5.3 Arbetsmetoder
Lotta beskriver verksamheten som bedrivs på den förskolan hon arbetar, där är man ute 
större delen av dagen. Hon poängterar att man kan göra allt ute som man gör inne. 
Barnen får ta med sig pussel, ritpapper och annat material ut och arbeta med. De har alla 
sina samlingar utomhus där de arbetar med både matematik och språk. 

Allt man kan göra inne kan man göra ute. (Lotta)

Precis som Lotta så säger Eva att man kan ta med sig all pedagogisk verksamhet 
utomhus. Eva beskriver sin avdelnings arbetssätt som tydlig och strukturerad. Hon 
berättar att det är viktigt att ta till vara på det som finns i naturen och att se det hela ur 
ett konkret perspektiv. 
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Ingela säger att de arbetar efter årstiderna, till exempel att de åker skidor och pulka på 
vintern, planterar på våren, plockar svamp på hösten och bär och blommor på 
sommaren. Barnen är även med och planterar i växthuset och i landet och får äta av det 
tillsammans i gruppen. Även Lotta berättar att de arbetar efter årstiderna. 

Sara tycker det är viktigt att ge barnen förtroende redan som små så att de kan ta med 
sig det när de blir äldre. Hon berättar vidare om att man hela tiden måste ha ett syfte 
med sin pedagogik även utomhus och att detta skall leda till val av arbetsmetod. Malin 
säger att dem inte har en medveten arbetsmetod när det gäller utomhuspedagogik och att 
det inte sker så tydligt i verksamheten. Jenny menar att det är mycket fritt i deras arbete 
där barnens fria lek får styra verksamheten i utemiljön.

5.3.1 Skogen och naturområden

Att vistas i skogsmiljö med barnen är något som både Eva, Ingela och Lotta nämner 
som något positivt då de regelbundet besöker skogen. 

Lottas barngrupp är ute varje dag då förskolan ligger i anslutning till skogen. De har 
sina samlingar utomhus och äter utomhus. Ibland går de iväg till någon annan 
skogsplats där de stannar hela dagen, lagar mat och utför olika aktiviteter. Eva och 
hennes barngrupp är i skolskogen varje tisdag och spenderar hela dagen där. Vid varje 
tillfälle lagar arbetslaget mat från grunden över öppen eld. Barnen får även träffa en 
maskot vid namn Helge som lär barnen om naturen och genomför olika aktiviteter. 

De tar vara på naturens resurser då barnen utifrån olika teman får använda sig av 
kreativt skapande. Eva berättar också om Mulleverksamheten där de äldsta barnen en 
gång i veckan får följa med till skogen för att delta i olika aktiviteter. De går till 
”Mulleskogen” där en fiktiv figur vid namn Mulle bor. Han skickar brev till barnen med 
uppdrag, ger dem presenter och besöker även barngruppen vid olika tillfällen. Barnen 
får bland annat lära sig om hur man skall förhålla sig i naturen, lära sig om olika djur 
och delta i lek och rörelse moment. Eva påpekar att skogsvistelse bidrar till att barnen 
får möjlighet till nya utmaningar och uppdrag där olika ämnen kan integreras. Precis 
som Evas barngrupp så har även Ingelas barngrupp maskotar, en igelkott och hare som 
de träffar varje gång. Tillsammans med barnen sjunger man olika sånger och har olika 
aktiviteter och teman. Detta skapar gemenskap i barngruppen och ett familjetänk enligt 
Ingela och hon betonar att skogsvistelsen ger barnen möjlighet att upptäcka nya saker. 

Sara berättar om de fina naturområdena som finns i närheten av förskolan. Minst en 
gång varannan vecka försöker de komma ut till skogen med barngruppen. Hon berättar 
att utevistelsen ger utmärkta tillfällen att prata om olika konkreta ämnen som 
exempelvis djur. Om barnen hittar en groda i skogen kan man stanna upp och prata om 
den och följa den. 

Jennys barngrupp går sällan till skogen med anledning av att barnen är för små. Istället 
vistas de i den närliggande utemiljön som exempelvis förskolans gård eller lekplatser. 



27

De har även en fruktträdgård i närheten av förskolan som barnen tycker är roligt att gå 
till. Malin brukar gå iväg med sin barngrupp ungefär en gång varannan vecka. Ibland 
går de på utflykt till skogen och ibland till någon närliggande lekplats eller 
naturområde.  

5.3.2 Att som pedagog vara intresserad, närvarande och utmanande

Ingela och Sara säger att det är viktigt att tänka på att ställa öppna och utmanade frågor 
till barnen för att stimulera och få barnen att reflektera. Sara belyser att det är viktigt 
som pedagog att vara med där barnen är och inte stå och prata med en annan pedagog. 
Om man är där barnen är blir det lättare att ta vara på vad barnen gör och kunna ställa 
de öppna frågorna. Hon tycker också det är viktigt att vara medveten om vad man gör 
och varför. De andra pedagogerna; Jenny, Eva, Malin och Lotta nämner inget om just 
detta.

5.4 Utomhuspedagogikens innehåll
Matte jobbar vi väldigt mycket med. Man använder matten ute, och även lekar, sånger, 
språkträning, det går ju ta med sig allt sånt material ut också. (Lotta)

Ingela och Eva berättar att när barnen vistas i utemiljön får de använda alla sina sinnen 
och de använder skogens material för att leka. Även Eva menar på att barnen blir mer 
fantasifulla och kreativa i skogen då de inte har de färdiga leksakerna utan måste 
använda skogens material. Hon menar också att utemiljön bidrar till att barnen blir mer 
verbala och ställer mer frågor när de får se sakerna konkret framför sig. 

Man får göra mycket saker praktiskt, ute i skogen då, så kanske man kan återkoppla det 
sen, jaha var det därför vi gjorde så. (Ingela) 

Malin tycker att de borde använda utomhuspedagogiken mer för att man vinner så 
mycket på det och upptäcker så mycket.

5.4.1 Motorik 

Eva, Sara och Ingela poängterar flera gånger att motoriken är viktigt för barnen. På den 
förskola Sara arbetar har de en hinderbana ute på gården medans Ingelas förskola har 
sin hinderbana i skogen där motoriken tränas. På Evas förskola har de ”hitta vilse” då 
barnen får följa olika spår och banor i skogen tillsammans med pedagogerna. Sara 
berättar också om att de har en stor stock på gården där barnen kan klättra på. Sara och 
Eva berättar också om att när de går till skogen får barnen träna sin motorik i och med 
den ojämna terrängen, detta tar även Ingela upp då hon säger att barnen går på stenar 
och klättrar på stora stenar. Sara nämner också att barn idag sitter allt mer i kärran och 
belyser vikten av att man i förskolan ska låta barnen vara ute och gå i ojämn terräng. 
Ingela berättar att hon hört att om barnen har bra motorik har de lättare med 
läsinlärningen, vilket hon också tror på. 
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Jenny berättade att de har haft stubbar ute som barnen har kunnat hoppa på men 
eftersom de ramlade och slog sig var de tvungna att ta bort dem så nu har de inga sådana 
saker. Pedagogerna har dock pratat om att de vill forma gården så att den blir mer 
utmanande för barnen. Malin menar att de får träna både grov – och finmotoriken ute. 
Grovmotoriken genom till exempel cykla och åka rutschkana och finmotoriken genom 
att gräva sandkakor.  Lotta säger inget om motoriken.

5.4.2 Matematik

Lotta berättar att de använder skogens material när de arbetar med matematik, ett 
exempel är att barnen får i uppdrag att hämta fem saker i skogen. Ett annat exempel hon 
nämner är att barnen ska ställa sig framför ett träd. Eva säger att de hela tiden har ett 
pedagogiskt mattetänk när de är i skogen, exempelvis att barnen får räkna föremålen 
som finns i naturen eller mäta längden på pinnar. Barnen får även olika uppdrag, till 
exempel att barnen skulle mäta deras vindskydd med hjälp av sina kroppar. 

Sara berättar att de använder matematiken ute genom att barnen får i uppdrag att se hur 
många barn det behövs för att nå runt ett träd. En annan övning går ut på att trädet är så 
stort så barnen kan gömma sig bakom det. Andra begrepp som de får med hjälp av 
naturens material är till exempel att pinnen är lång och stenen är tung. Sara berättar om 
en händelse där hon insåg att barnen fick uppleva rumsuppfattning. Barnen gick i en 
lång backe och när de stod i mitten av backen kunde de se högt upp och långt ner.

Ingela berättar att de använder sig av matematiken ute, hon menar på att det går lika bra 
att räkna kottar i skogen som att räkna streck inne. Jenny och Malin nämner inget om 
matematiken.

5.4.3 Språk

Fyra av de sex pedagogerna använder sig av språksamlingar ute och de övningar som 
genomsyrar samlingarna är sånger och sagor. Lotta och Ingela nämner också att de 
brukar ha rim och ramsor med barnen. Ingela säger att de även har olika språkpåsar med 
sig i skogen som de arbetar med. Sara belyser också vikten av att ge barnen ord och 
begrepp när de vistas i utemiljön. Hon menar att de yngsta barnen oftast inte har ett 
språk utan måste få orden på saker till att börja med. Jenny och Malin nämner inget om 
språket.

5.4.4 Gruppdynamik och social utveckling

Eva beskriver att konflikterna i gruppen minskar när barnen får vara i skogen. Hon 
berättar vidare att de började använda sig av utomhuspedagogiken för några år sedan då 
de hade en ”stökig” barngrupp. Pedagogerna tänkte att de måste komma ut och ge 
barnen fler möjligheter och såg att det bidrog positivt till barnens utveckling och 
lärande. Konflikterna minskade och barnen fick mer utrymme att hitta på saker, 
möjligheterna blev fler. Barnen får också lära sig att ta eget ansvar i skogen. Sara 
betonar att barngruppen blir lugnare när de får vara ute för att de får mer utrymme och 
gränserna blir inte lika strikta som inne. 
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Malin berättar att de ska få nya saker till gården och att de då har tänkt till så att det ska 
bidra till att stärka gruppdynamiken och samspelet bland barnen och även att miljön ska 
bli mer utmanande. När de går iväg utanför gården brukar de ha gemensamma 
grupplekar. 

5.5 Kläder efter väder
En genomgående tanke hos alla intervjuade är att det är viktigt med ordentliga kläder till 
barnen i alla väder. Detta har en stor inverkan på barnens lärande och upplevelser i
utevistelsen. Sara påpekar att om ett barn fryser när man är utomhus står de ofta stilla 
och börjar frysa ännu mer vilket i sin tur leder till att de inte har roligt och att 
inlärningsmöjligheterna hindras. Hon påpekar betydelsen av kläder för alla väder då hon 
upplevt att en del barns kläder inte är så regntåliga. Malin nämner också denna 
problematik som uppstår då barnen saknar tillräckligt med kläder på förskolan. Hon 
beskriver det som ett stort hinder då barnen kan frysa om fingrar och tår under 
utevistelsen. Både Lotta och Eva påpekar även vädrets betydelse då de anser att kyla 
påverka barnens utevistelse negativt då de inte får möjlighet till stimulerande 
lärandetillfällen. Då får de istället använda inomhuslokalerna som Lotta beskriver som 
relativt små om man jämför med barngruppen storlek vilket kan påverka den 
pedagogiska verksamheten. Eva berättar även att det är viktigt att barnen får vara ute i 
alla väderlekar men om det är för kallt tycker barnen att det är tråkigt och fryser vilket 
bidrar till att inte utevistelsen inte blir givande. Jenny och Ingela nämner inget angående 
utomhuspedagogikens relation till kläder och väder.

5.6 Hälsa/livsstil
Jenny och Lotta anser att utomhusvistelse ger barnen möjlighet till att få frisk luft och 
Sara berättar att barnen blir piggare när de får vara ute och röra på sig och att de håller 
sig friskare.

Jag föredrar att vara ute, det är det bästa med det här yrket, att du kommer ut, oavsett 
väder så kommer du ut och man blir mycket piggare och barnen blir mycket piggare av 
att vara ute och röra på sig. (Sara)

Både Eva och Ingelas förskolor är medlemmar i grönflagg vilket är en utmärkelse till 
förskolor som vill arbeta med hållbar utveckling.  Ingela berättar att de arbetat med 
livsstil och hälsa men de fokuserar även kontinuerligt på friluftlivet men också på 
miljön då barnen får lära sig sopsortera. Eva, Sara och Lotta berättar om vikten att man 
poängterar för barnen att vara rädd om naturen och hur man ska vara i naturen. Detta 
berättar Lotta om när hon tar upp exemplet om att man inte ska bryta av grenar från 
träden och att plocka naturmaterial som redan fallit till marken. Lotta menar att man bör 
förklara naturens kretslopp för barnen, att allt hör ihop och att alla är viktiga i naturen, 
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även det minsta småkrypet.  Sara menar att vi är gäster i naturen och att det är viktigt att 
förklara för barnen hur man skall uppföra sig och som pedagog visa ett gott föredöme. 
Eva förklarar att barnen genom Mulleverksamheten kan få lära sig mer om naturen. En 
sådan aktivitet kan vara när ”Skräpmaja” kommer på besök för att lära barnen att man 
inte slänger skräp i naturen. Malin nämner inget angående utomhuspedagogikens 
relation till hälsa och livsstil. Eva betonar även att:

Alla behöver vara ute för det har ju med hälsa och livsstil och göra. Att man mår bra 
ute. (Eva)

5.7 Sammanfattning av resultat

Efter att vi analyserat och skrivit samman resultatet kan vi konstatera att alla pedagoger 
har varierande uppfattningar kring vad utomhuspedagogik innebär, relationen till barns 
lärande och hur man kan arbeta med pedagogiken i verksamheten. Majoriteten av 
pedagogerna har erfarenheter, idéer och tankar kring utomhuspedagogikens innehåll i 
relation till barns lärande och hur en integrering i den pedagogiska verksamheten kan 
ske. Detta kan vi relatera till den forskning och litteratur som påträffas inom ämnet. Det 
var också några av pedagogerna som hade mindre erfarenhet av utomhuspedagogik så 
deras tankar och idéer om ämnet var mindre omfattande, vilket också visade sig när vi 
relaterade till litteratur och forskning.

Nästan alla pedagoger ser flera möjligheter med utomhuspedagogisk verksamhet då de 
ger konkreta exempel på arbetssätt och metoder som är varierande, stimulerande och 
ämnesintegrerade i relation till barns lärande. Några av pedagogerna berättar även att 
motoriken stimuleras, barnen får frisk luft och deras hälsa påverkas positivt vilket bidar 
till att barns lärande utvecklas i en positiv riktning. De berättar också att naturen ger 
utmärkta möjligheter att skapa lärandetillfällen kring friluftsliv, livsstil och hur man 
bemöter och tar vara på naturen. Några av pedagogerna beskriver också att barnen får 
möjlighet att utveckla sina sinnen och stimulera fantasiförmågan. Ett fåtal pedagoger
nämner också att lärandet kring den sociala utvecklingen och gruppens samspel 
påverkas positivt och förbättras i utemiljön då konflikterna minskar. Vissa av 
pedagogerna betonar också det ansvar kring att vara medforskare och utmanande 
tillsammans med barnen.  Pedagogerna nämner ett fåtal hinder som exempelvis kyla och 
otillräckligt med kläder som kan påverka lärandet och utevistelsen negativt.

I det stora hela är pedagogerna positiva till utomhuspedagogisk verksamhet och ser 
detta som en möjlighet att stimulera och utveckla barns lärande vilket är något som 
speglas i det resultat vi analyserat och presenterat. 
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6 Diskussion

Här nedanför kommer vi diskutera vår metod och föra ett resonemang kring studiens 
genomförande och resultat. Vi kommer även att analysera resultatet från 
undersökningen och sätta detta i relation till vår tidigare forskning. 

6.1 Metoddiskussion 
Syftet med vår studie var att ta reda på sex pedagogers uppfattningar om 
utomhuspedagogiken och hur dessa tar sig uttryck i samband med barns lärande. Vi 
valde att använda oss av kvalitativa intervjuer då vi ansåg att det på bästa sätt skulle 
hjälpa oss att få svar på studiens syfte och frågeställningar. Efter studiens avslut kan vi 
konstatera att en kvalitativ metod lämpade sig bäst till vår studie då vi fick ett 
innehållsrikt och varierande resultat. När vi tog kontakt med pedagogerna var de
intresserade och ville mer än gärna dela med sig av sina tankar kring 
utomhuspedagogiken.  Detta kändes positivt för vårt arbete med studien. 

Den fenomenograsfiska forskningsansatsen är enligt oss en bra utgångspunkt när man 
skall göra studier som grundar sig på människors uppfattningar kring olika fenomen. Vi 
blev som tidigare nämnt inspirerade av fenomenografin vilket hjälpte oss att utforma ett 
tydligt metodval för vår studie.

Vi valde att ha fem bestämda intervjufrågor som var öppna för att sedan ställa 
följdfrågor om tillfälle gavs. Vi ansåg att öppna frågor på bästa sätt skulle tydliggöra 
pedagogernas uppfattningar och tankar, vilket det också gjorde. Som vi nämnt tidigare 
ville vi inte ställa för många följdfrågor då vi ansåg att det kunde leda pedagogerna till 
det vi ville att de skulle ta upp. Detta visade sig också under intervjun då vi inte kunde 
ställa så många följdfrågor eftersom vi riskerade att leda dem till svar som inte 
representerade deras uppfattningar. Vi märkte också under intervjun att många av 
pedagogerna var osäkra på vad de skulle svara på frågorna. Ibland fick vi uppfattningen 
av att de trodde vi sökte efter ett rätt svar. Några av pedagogerna ställde frågor liknande: 
Säger jag rätt nu? Vilket vi kan relatera till en osäkerhet kring vad de skulle svara på 
frågorna. Vi insåg även i efterhand att vi kanske skulle ha försökt och ställt fler 
följdfrågor på vissa intervjuer för att få en djupare insikt av pedagogernas uppfattningar. 
Det kunde ha lett till att vi hade fått mer information om hur de uppfattade och tänkte 
kring fenomenet utomhuspedagogik. Dock skulle vi funderat och utformat följdfrågor 
som var relevanta för vår studie och som inte påverkade pedagogernas svar angående 
deras uppfattningar.

Vi ville ha intervjuerna inspelade och valde att låna en diktafon på högskolan. Vi valde
att under pilotintervjun använda oss av både diktafon och en mobiltelefon. När vi sedan 
skulle spela upp intervjun konstaterade vi att ljudet på mobiltelefonen var av högre 
kvalité och den var också smidigast att använda. 



32

Därefter valde vi att under resterande intervjuer använda oss av mobiltelefonen vid 
inspelning. Vi är nöjda över att vi spelade in intervjuerna eftersom vi då ordagrant 
kunde transkribera intervjuerna och gå tillbaka och lyssna flera gånger för att vara säkra 
på att vi fått med vad pedagogerna egentligen sa. Om vi inte hade spelat in intervjun 
utan istället antecknat skulle detta resultera i att vi vid vissa tillfällen kanske fått gissa 
vad som hade framförts vilket inte skulle stämma överrens med studiens syfte.

Transkriberingsprocessen gick relativt bra då vi fann en arbetsmetod som var bekväm 
och strukturerad. Vi turades om att sköta uppspelningen där vi pausade, spolade tillbaks 
och hjälpte varandra att tolka pedagogernas uttalanden. Samtidigt skrev vi ner hela 
processen på datorn. Denna process tog lång tid men var otroligt viktigt och avgörande 
för vår tolkning av resultatet. Att transkribera intervjuer tycker vi är ett bra 
tillvägagångssätt för att få en förståelse och ett sammanhang inför fortsatt arbete med 
resultatet.

Den etiska aspekten är enligt oss viktig när man skall göra forskningsstudier med 
kvalitativa intervjuer. Vi var noga med att poängtera för pedagogerna att deras 
intervjuer var sekretessbelagda och att allt material skulle förstöras efter studiens avslut. 
Enligt oss är det alltid betydande att ta hänsyn till den enskilda individens integritet. 
Detta fungerade bra under studien och alla pedagoger var införstådda i vad vi 
uppmärksamhat kring de etiska aspekterna. Vi använde oss inte av ett informationsbrev 
utan bestämde oss för att informera respondenterna via telefon istället. Vi tyckte att det 
var en bra idé och respondenterna fick också då chansen att ställa ytterligare frågor.
Innan intervjun informerades respondenterna ytterligare om deras rättigheter för att 
tydliggöra de etiska forskningsprinciperna. 

Vi valde att inte använda oss av enkäter, det hade passat bättre om vi skulle ha haft ett 
större urval av respondenter. Användandet av enkäter hade inte gett oss möjligheten till 
följdfrågor eller den direkta kontakten med respondenterna om oklarheter skulle uppstå 
i våra frågor.
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6.2 Resultatdiskussion
Resultatet visar att pedagogerna har varierande uppfattningar kring utomhuspedagogik
och hur dessa tar sig uttryck i samband med barns lärande. Nedanför kommer vi att 
presentera vår tolkning av det resultat vi fått fram och även sätta detta i relation till 
tidigare forskning för att synliggöra vårt syfte. Vi kommer att använda de rubriker som 
vi presenterat i resultatdelen för att göra läsningen mer strukturerad och överskådlig för 
läsaren. De kategorier vi kommer att använda oss av är: att bedriva den pedagogiska 
verksamheten utomhus, arbetsmetoder, utomhuspedagogikens innehåll (här ingår även 
underkategorin möjligheter), kläder efter väder (här ingår även underkategorin hinder)
och hälsa/livsstil. Vi kommer också i sista delen ta upp Szczepanskis lärandemodell och 
sätta denna i relation till studiens resultat.

6.2.1 Att bedriva den pedagogiska verksamheten utomhus

När vi har tolkat och diskuterat pedagogernas uppfattningar har vi utgått ifrån den 
definition av utomhuspedagogik som Centrum för Miljö- och utomhuspedagogik på 
Linköping universitet utformat. Denna belyser Brügge, Glanz och Sandell (2007) :

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan 
upplevelser och reflektion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. 
Utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde som bl.a. 
innebär:

 Att lärandets rum även flyttas ut i samhällsliv, natur- och kulturskap
 Att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas
 Att platsens betydelse för lärande lyfts fram

(Brügge, Glanz & Sandell, 2007, s.26).

Eva har många tankar och idéer kring vad utomhuspedagogik är och vi ser att hon har 
en god förståelse kring hur man kan verkställa detta i den pedagogiska verksamheten. 
Eftersom utevistelse är en naturlig del i Evas arbete då barngruppen en gång i veckan 
besöker skogen tror vi att detta öppnat upp hennes ögon att söka vidare kunskap och 
fördjupning inom ämnet. Hon har många exempel på hur man kan skapa konkreta 
lärandesituationer i utemiljön, vilket vi anser vara betydande för att kunna utveckla ett 
stimulerande innehåll för barnen. Vi kan också dra många kopplingar mellan Evas 
uppfattningar kring konkreta lärandesituationer och den definition av 
utomhuspedagogik som vi lyfter ovan. Vi kan se ett samband mellan Evas tankar och
vad Eriksson, Furå och Pettersson (2007) diskuterar då de förespråkar att barnen får en 
förståelse kring olika fenomen genom konkreta lärandesituationer. Exempelvis lär sig 
barnen inte så mycket av att se en bild på ett djur men att se det i verkligheten gör det 
lättare för barnen att realtera. Detta som tidigare nämnt beskriver författarna som att: 
”Äkta kunskap uppstår genom egna kroppsliga erfarenheter, som reflekteras på flera 
sätt” (Eriksson, Furå & Pettersson, 2007, s. 19). Detta kan vi också realtera till Nordahl 
och Misund (1998) där de beskriver att barnen vid utevistelse får möjlighet att upptäcka 
skillnader, likheter och de lär sig att se samband och helheter som bara kan läras in via 
konkreta upplevelser.
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Lotta är van vid utomhuspedagogisk verksamhet då hon arbetar på en förskola som 
bedriver detta och vi ser att hon har en del tankar och idéer som stämmer överens med 
definitionen kring utomhuspedagogik. Precis som definitionen så bedrivs Lottas 
förskola i utemiljö där barnens lärande sker. Vi ser att hon har en förståelse för 
utomhuspedagogiken då hon beskriver hennes verksamhet och dess inriktningar. 
Däremot är vi lite fundersamma över Lottas teoretiska anknytningar kring 
utomhuspedagogiken i relation till praktisk verksamhet. Detta på grund av att hon säger 
många praktiska aktiviteter men att hon inte motiverar varför de gör aktiviteten, vad den 
bidrar till för lärande. Vi tycker att samspelet mellan teori och praktik är viktigt för 
pedagoger att vara medvetna om då detta enligt oss skapar samband, förståelse och 
helheter, vilket leder till ett djupare lärande för barnen. Detta belyser också Szczepanski
i ett konferensbidrag (2008) då han menar att Dewey för 100 år sedan lade fram en 
modell för att öka den pedagogiska mångfalden i skolan. Idén var att kombinera teori 
med praktik och detta menar Szczepanski är aktuellt än idag.

Sara menar att upplevelser för barnen är viktiga då hon betonar att de ska få undersöka 
och utforska vilket är något vi kan realtera till definitionens beskrivning av upplevelser 
och reflektion. Vi anser att Sara har en bra uppfattning kring utomhuspedagogik men att 
den kan utvecklas ännu mer. Dock kan vi känna att hon var lite osäker på vad begreppet 
egentligen innebär, detta är något som vi kan se hos fler av pedagogerna. Sara hade 
många tankar, idéer och konkreta förslag på hur barnen lär i utemiljön. Det kan bero
mycket på att hon själv har ett intresse av att vistas utomhus. Vi anser att pedagogens 
inställning till utevistelse är betydelsefull för att de skall tillägna sig 
utomhuspedagogiken. Pedagogens inställning till utomhuspedagogiken påverkar också 
barnens möjligheter till ett utvecklande av stimulerande lärandesituationer. I läroplanens 
beskrivning av förskolans uppdrag kan vi se en del av Saras uppfattningar och tankar 
kring hur vi i förskolan skall möta barnen. I läroplanen kan vi bland annat utläsa att 
barnen skall få möjlighet att undersöka sin omvärld och att de skall få möjlighet att 
iaktta och reflektera kring olika fenomen. 

När Malin beskriver utomhuspedagogik ser vi ingen relation till den definition som 
fastställts kring utomhuspedagogiken. Vi ser att Malins kunskap och uppfattning inom 
utomhuspedagogik är bristfällig och vi ställer oss frågan vad detta kan bero på. En 
anledning kan vara hennes brist på långvarig erfarenhet då hon endast arbetat i några år 
inom förskolan. Samtidigt vet vi att hon gått en utbildning för inte så länge sedan vilket 
enligt oss borde gett henne grundläggande kunskaper inom ämnet. Vi tror att det finns 
vissa förskolor som värdesätter utomhusvistelse mer då de enligt rutiners gång utnyttjar 
skogen och liknande platser för pedagogisk verksamheten. Det kan också vara en prägel 
som följer med förskolan genom åren då man oftast gör som man alltid gjort när det 
gäller rutiner. Vi tolkade några kommentarer från intervjun som att andra pedagoger i 
arbetslaget och/eller andra avdelningars pedagoger inte är intresserade av 
utomhuspedagogik. Detta kan vara en anledning till att Malin inte vill eller kan ta upp 
utomhuspedagogiken som ett alternativ till inlärning. Däremot kan vi tycka att hon 
kanske kan ta upp det i arbetslaget och försöka få dem intresserade, de kan ju testa och 
se vad som händer. Om dem börjar med utomhuspedagogik så kanske de andra 
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avdelningarna tycker det verkar intressant. Ibland behöver man pröva och möta nya 
metoder i verksamheten för att se om det fungerar eller verkar intressant.

Ingela menar att utomhuspedagogik är när man är ute med barnen och har roligt och att
kunna gå till skogen och upptäcka saker. Vi kan realtera Ingelas tankar kring 
utomhuspedagogik till att barnen skall få vara med om upplevelser och reflektion i 
lärandesituationer utomhus. Eftersom Ingela jobbar på en förskola som är inriktade på 
utomhuspedagogik tror vi att detta blir en naturlig del i hennes verksamhet. Hon har 
många tankar och berättelser kring utomhusvistelse men dock ser vi inte så många 
teoretiska anknytningar om man jämför med några av de andra pedagogerna. En 
fundering vi har är att detta kan bero på att hon inte har någon förskolelärareutbildning 
utan är utbildad barnskötare. Vi tycker också att hennes kontinuerliga fortbildningar och 
nätverksträffar borde bidra till fördjupade teoretiska anknytningar kring barns lärande i 
utomhusmiljö.

De slutsatser vi drar kring Jennys uppfattning om utomhuspedagogik är att hon inte har 
så stor insikt i vad det innebär. Några anledningar till detta kan vara att hon inte fått 
någon utbildning inom ämnet eller gått kurser eller föreläsningar om 
utomhuspedagogik. Andra anledningar som vi tror kan påverka är att hon har en 
barngrupp som är 1 – 2 år och att hon inte är intresserad av utomhusverksamhet. Vi 
hoppas att vår intervju med henne kan öppna upp ett intresse så att hon tillsammans med 
arbetslaget och andra avdelningar kan prata om utomhuspedagogik och hur de kan 
använda det som ett lärande för barnen. 

6.2.2 Arbetsmetoder

Strotz och Svenning i Lundegård, Wickman och Wohlin (2004) menar att 
förutsättningen för att undervisning utomhus ska blir så bra som möjligt krävs att den 
bland annat anpassas till årstiderna. Detta är något som Ingela och Lotta berättar att de 
arbetar efter. Vi ser det som positivt och motiverande för barnen då de får ett lärande 
som är anpassat till hur miljön ser ut. Vi tror också att barnen genom detta blir mer 
intresserade och stimulerade när undervisningen anpassas så inlevelsen blir så optimal
som möjligt. Vi anser också att barnen får en bättre förståelse av det som ska läras in om 
det är anpassat till årstiderna.  Strotz och Svenning i Lundegård, Wickman och Wohlin 
(2004) skriver att barnen kan tappa intresset om de till exempel ska lära sig om vintern 
när det är sommar eller om vatteninsekter när de befinner sig långt från ett vattendrag. 
Det är viktigt att undervisningen engagerar barnen och att de känner sig personligt 
berörda av det de gör. Det är också enligt oss viktigt att barnen ska känna att det de gör 
är meningsfullt. Detta belyser Nordahl och Misund (1998) då de hänvisar till Piaget som 
ansåg att barn lär sig bäst om de får delta i meningsfulla aktiviteter som i sin tur 
stimulerar till agerande och utforskande. 

I ett konferensbidrag (2008) menar Szczepanski att om utemiljön ska bli en lärmiljö är 
det viktigt att pedagogerna ser det på ett sådant sätt. Om pedagogerna har en syn på 
utemiljön som en lärmiljö kan de didaktiska frågorna (vad, hur, varför, var, när) ställas 
för att möjliggöra lärandet. Vi ser att de flesta av pedagogerna har de didaktiska 
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frågorna i åtanke då de planerar sin utevistelse, samtidigt som vi kan tycka att några av 
pedagogerna skulle kunna använda dem i ännu större utsträckning. Detta för att mer 
medvetet kunna förmedla ett lärande till barnen som de har nytta av senare i livet. Vi 
tror att en noggrann planerad utevistelse gör att barnen lär sig bättre eftersom att du som 
pedagog vet vad du ska göra och varför du gör det.

Det är enligt Brügge, Glanz och Sandell (2007) viktigt att pedagoger ständigt är öppna 
för att inhämta nya kunskaper för att de pedagogiska förutsättningarna för lärande i 
utemiljön skall bli så bra som möjligt. Detta håller vi med om och tycker att alla 
pedagoger ska få möjlighet till fortbildning så att de ska kunna ge barnen så bra 
lärandesituationer som möjligt. Vi kan från vårt resultat utläsa att det är fyra av 
pedagogerna som har gått utbildning, kurser eller liknande gällande utomhuspedagogik, 
dock i olika utsträckning. Vi kan se att det är två av pedagogerna som har mer 
erfarenhet av ämnet utomhuspedagogik i praktiken eftersom att de gått kurser inom 
ämnet och arbetar på förskolor som är inriktade på denna verksamhet. Det som är 
intressant med dessa två pedagoger är att en av dem (Ingela) arbetar på en förskola som 
går under I ur och Skur medans den andra (Lotta) arbetar på en förskola som inriktar sig
mot utomhuspedagogik. Vi uppfattade det som att verksamheterna går ut på samma sak 
men att Ingela som arbetar på förskolan som går under I ur och Skur har gått en 
grundligare utbildning som också är obligatorisk om du ska arbeta under namnet I ur 
och Skur. Enligt Drougge (2006) ska det utföras regelbundna rapporteringar, 
utvärderingar och uppföljningar. Alla ledare ska också genomföra en grundutbildning 
inom I ur och Skur på fem högskolepoäng, de ska också genomgå en 
friluftledarutbildning och fortbildning samt delta i nätverksträffar. Detta för att kvalitén 
på verksamheten ska säkerställas. Vi kan genom vårt resultat se att detta stämmer 
överrens med den utbildning som Ingela gått och även att fortbildning och 
nätverksträffar sker. Det var intressant att höra Ingela berätta om utbildningen och 
fortsatta träffar då vi innan intervjun läst litteratur om just I ur och Skur. Vi såg att det 
vi läst i litteraturen händer i verkligheten vilket var positivt att uppleva. Vi nämnde 
tidigare att vi tyckte att Ingela inte hade så många teoretiska anknytningar. Det vi då 
funderar på är vad innehållet i fortbildningen grundar sig på och även vad som 
diskuteras på nätverksträffarna. 

Drougge (2006) belyser att ledarna inom I ur och Skur är medagerande, 
medundersökande, medupptäckande och medupplevande. Även förskolans läroplan 
nämner att pedagogerna ska visa engagemang i samspel med barngruppen och det 
enskilda barnet. Detta är något som vissa av pedagogerna tog upp. Vi ser det som 
positivt att pedagogerna är med barnen så att de kan ta vara på deras spontana reaktioner 
när de upptäcker något. I och med detta så kan de också lättare ta vara på de frågor och 
funderingar barnen har vilket leder till att barnens intresse fångas upp. Vi tror att många 
av barnens spontana frågor ofta missas då många pedagoger inte är där barnen befinner 
sig, vilket också kan leda till att lärandesituationer försummas. Enligt oss sker barns 
lärande även i de spontana situationerna då barn vistas i utemiljön och de hittar något de 
tycker är spännande. Om man då som pedagog befinner sig där barnet är kan man ta 
tillvara på situationen och på ett roligt sätt få fram ett lärande genom spontana öppna 
frågor till barnet. 
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Szczepanski i ett konferensbidrag (2008) belyser att forskning idag visar att stora delar 
av skolans innehåll kan genomföras i utemiljön. Eriksson, Furå och Pettersson (2007) 
hävdar att utevistelsen bidrar till att en integrering av kursplanens alla ämnesområden 
och att en planerad och genomförd uteaktivitet ger en bred kunskap. Detta är något som
de flesta pedagogerna berättar om. Vi ser det som positivt att pedagogerna anser att 
utemiljön bidrar till att barnen kan arbeta med många olika ämnen. Detta är något som 
vi verkligen tror på, att man i utemiljön får in många olika ämnen och i och med det
göra inlärningen lustfylld för barnen. Vi tror också att barnen uppskattar att få använda
och leka med naturens material istället för de färdiga material de har inomhus och på 
förskolans gård. Det kan till exempel vara roligare för barnen att i skogen få leta efter 
fem kottar än att ta fem kulor från en burk på samlingen som sker inomhus.

Majoriteten av pedagogerna beskriver skogsvistelse som ett utmärkt tillfälle att lära 
barnen om naturen och utföra olika samlingar och aktiviteter.  Detta är något som vi 
håller med pedagogerna om då vi anser att skogsvistelsen innehåller många möjligheter 
till ett innehållsrikt och varierande lärande. Vi ser många likheter i pedagogernas 
uppfattningar om man jämför med Nordahl och Misund (1998) där de belyser skogens 
möjligheter i samband med inlärning. Både författarna och pedagogerna poängterar att 
skogen erbjuder goda möjligheter till konkreta inlärningssituationer och reflekterande 
samtal tillsammans med barngruppen. Detta beskriver Nordahl och Misund (1998) som 
att det alltid finns föremål och händelser i skogen som barnen häpnas av vilket kan leda 
till reflektion och utforskande. Detta är något som överensstämmer med våra tankar 
kring skogens möjligheter till stimulans och lärande tillsammans med barnen. Vi tycker 
det är betydande att barnen får komma till skogen och få möjlighet att vara kreativa i 
samspel med skogens omgivning. Det var intressant att ta del av pedagogernas 
arbetsmetoder vid skogsvistelse med barngruppen. Att använda sig av maskotar anser vi 
vara en bra metod då detta skapar intresse och relation tillsammans med barnen. Det är 
enligt oss viktigt att som pedagog vara kreativ i utformningen av ett stimulerande 
innehåll till skogsverksamheten. 

Brügge, Glanz och Sandell (2007) belyser en intressant kritisk aspekt kring att man som 
pedagog måste vara medveten om att inte alla barn är vana vid utevistelse. Detta kan 
enligt oss påverka barnens lärande negativt då de kan känna sig påtvingade aktiviteter i 
utemiljö. Här är det viktigt att möta barnen utifrån deras erfarenheter, behov och 
förutsättningar för att skapa ett givande innehåll. Detta är också något som förskolans 
läroplan förespråkar. 

6.2.3 Utomhuspedagogikens innehåll

Brügge, Glanz och Sandell (2007) och Szczepanski i ett konferensbidrag (2008) belyser 
vikten av att utomhuspedagogiken bidrar till att barnen får uppleva saker med alla sina 
sinnen. Szczepanski i Dahlgren et al. (2007) beskriver att filosoferna Aristoteles, 
Comenius och Rousseau förespråkade sinnesupplevelser i undervisningen. Ingela och 
Eva är de enda två pedagogerna som nämner att barnen med hjälp av 
utomhuspedagogiken får använda alla sina sinnen. Vi tror att det kan bero på att de är 
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mer insatta i vad utomhuspedagogik är eftersom en av dem arbetar på en I ur och Skur 
förskola och den andra har tagit del av föreläsningar inom utomhuspedagogik och läst 
en kurs i No. Vi trodde dock innan vi genomförde intervjuerna att det skulle vara flera 
som nämnde just sinnena eftersom att det står mycket om det i den litteratur vi hittade. 

Genom naturupplevelser får barnen möjlighet till fysisk träning och övning av motorik, 
koordination och balanssinne skriver Brügge, Glanz och Sandell (2007). Enligt Nordahl 
och Misund (1998) ansåg även Piaget att det var viktigt för barnen att träna sin motorik.
Motorik är något som alla utom en pedagog nämner något om, vilket vi tycker var 
intressant. För de flesta pedagogerna ses träning av motoriken som en självklar sak när 
barnen vistas ute och de ser utveckling av motoriken som ett samband med barns 
lärande . Detta tycker även vi då vi anser att utomhuspedagogiken är en bidragande 
faktor gällande träning av motoriken för barnen vilket vi anser leder till att barnen får 
lättare att tillägna sig kunskaper. Genom rörelse i utemiljö hävdar vi även att barnens 
koncentrationsförmåga förbättras.

Hedberg i Lundegård, Wickman och Wohlin (2004) menar att genom
utomhuspedagogiken förstärks inlärningen i alla skolans ämnen. Eriksson, Furå och
Pettersson (2007) menar även att utevistelsen bidrar till en integrering av kursplanens 
alla ämnesområden. Strotz och Svenning i Lundegård, Wickman och Wohlin (2004) 
hävdar att utomhusundervisningen också bidrar till en helhetssyn, att ett ämnesområde 
kan kopplas till andra ämnesfält. Vi ser att de flesta av pedagogerna tycker att 
utomhuspedagogiken bidrar till ett lärande inom ämnesintegration då de använder sig av 
matematik, språk, motorik och hur man är i naturen och mot varandra när de är i 
skogen. Vi tyckte det var kul att höra från majoriteten av pedagogerna att de använde 
sig av olika ämnen i utemiljön och att de var medvetna om varför de gjorde det. 
Eftersom vi anser att det går att använda sig av de olika ämnena ute var det intressant att 
se att några förskolor gör det medvetet och kontinuerligt, en av pedagogerna arbetar 
enligt ämnesintegration året om. Brügge, Glanz och Sandell (2007) belyser att 
utomhuspedagogiken är ett viktigt verktyg för att kunna förverkliga läroplanens mål. 

Barngruppen får genom utomhuspedagogiken möjlighet att träna samarbete och social 
kompetens skriver Brügge, Glanz och Sandell (2007). Liksom några pedagoger tycker 
även vi att utevistelsen bidrar till att barnen får träna social kompetens och samarbete
vilket vi anser bidrar till att barnen får möjlighet till varierande lärandesituationer som 
utvecklar deras kunskaper.

6.2.4 Kläder efter väder

Majoriteten av pedagogerna var överens om att ordentligt med kläder är viktigt när man 
skall vistas i utemiljö med barnen. Om barnen inte har tillräckligt med kläder påverkas 
deras utevistelse negativt då de fryser och blir blöta vilket leder till att 
inlärningssituationerna hämmas. Vi överensstämmer med pedagogerna när det gäller 
kläder. Det är enligt oss betydande att föräldrar är noga med att verkligen ta med bra 
kläder till barnen som är rätt för årstiden. Det är också pedagogens uppdrag att 
informera föräldrar om rätt kläder och vilken viktig roll det har för barnens utevistelse. 
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Något annat som vi tänkt en del på är de pedagoger som arbetar på förskolor som är 
inriktade på utomhuspedagogik och som vistas i utemiljö i stort sett hela dagen. Vi kan 
tycka att det är bra att vara utomhus så mycket som möjligt med barnen men att detta 
även har sin gräns. Om vädret påverkar utevistelsen och lärandemöjligheterna då det är 
extremt kallt, regn eller snö så anser vi att man bör ha den pedagogiska verksamheten 
inomhus. 

6.2.5 Hälsa/Livsstil 

Brügge, Glanz och Sandell (2007) anser att förskolan måste utnyttja uterummet som en 
pedagogisk resurs då dagens forskning visar att barns hälsa ökar i en naturpräglad och 
variationsrik utemiljö. Precis som pedagogerna anser även vi att utomhuspedagogiken 
ger goda möjligheter att påverka barns hälsa och utmärkta tillfällen att prata om miljö. 
Vi tror att barn blir piggare och friskare genom att vara utomhus och röra på sig. 
Motoriken stimuleras genom aktivitet och rörelse vilket främjar barnens hälsa. Genom 
att bedriva pedagogisk verksamhet utomhus skapas möjligheter att ha miljöundervisning 
där man kan prata om naturen och att man skall vara rädd om den.  Vi kommer arbeta 
kring och eftersträva detta i vår kommande yrkesroll då vi anser att hälsa och livsstil är 
viktiga ämnen som barnen bör ta del av och lära sig om. Detta är något som vi nämnt 
tidigare i studien och som poängteras i förskolans läroplan, Lpfö 98 ”Förskolan skall 
medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och 
förstå sin delaktighet i naturens kretslopp.” (Utbildningsdepartementet, 2006, s. 7) 
Precis som artikeln från läkartidningen (1998) betonar så anser även vi att utevistelse 
påverkar barns hälsa positivt. Vi delar meningarna kring att smittorisken minskar då 
barnen vistas utomhus och att sjuktillfällena minskar. Även Szczepanski i Dahlgren, et 
al. (2007), Brügge, Glanz och Sandell (2007) och Szczepanski i ett konferensbidrag
(2008) hävdar att utevistelsen påverkar barns hälsa till det positiva. Vi anser också att 
barns möjligheter till lärande förbättras och utvecklas då man fokuserar på hälsa och 
rörelse.

6.2.6 Szczepanskis lärandemodell

Vi väljer att återigen ta med lärandemodellen för att tydliggöra och beskriva ett 
samband mellan pedagogernas uppfattningar och Szczepanskis forskning. Vi ser många 
likheter mellan modellen och pedagogernas uppfattningar. Szczepanski (2008) beskriver 
utomhuspedagogikens ställning i förhållande till fyra domäner. Dessa är social och 
personlig utveckling, utomhusaktiviteter, miljöundervisning och hälsa. 
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Lärandemodell (Szczepanski, 2007).

Pedagogerna nämner de fyra domänerna i någon form. De beskriver att 
utomhuspedagogiken stimulerar barns sociala utveckling både i grupp och enskilt då 
konflikterna i gruppen minskar och stärker gruppkänslan. När det gäller Szczepanskis 
andra domän utomhusaktiviteter så beskriver pedagogerna undervisningens innehåll när 
de vistas utomhus. Då får barnen delta i skogsvistelse, rörelselekar, mattelekar, 
språksamlingar, möte med maskotar, fri lek och hinderbanor vilket bidrar till ett lärande 
inom många olika områden. Om vi tittar närmare på Szczepanskis tredje domän 
miljöundervisning så ser vi att ungefär hälften av pedagogerna ser detta som en viktig 
del då de kontinuerligt arbetar med detta i barngruppen. Barnen får exempelvis lära sig 
att ta hand om miljön och sopsortera. Allt detta sker genom ett förhållningssätt som 
fokuserar på hållbar utveckling. Szczepanskis fjärde domän kring hälsa är något som 
nästan alla pedagoger poängterar som otroligt viktigt. De beskriver att 
utomhuspedagogik ger barnen frisk luft, de blir piggare och får möjlighet att röra på sig 
och utveckla sin motoriska förmåga vilket utvecklar och stimulerar barns möjligheter 
till lärande. Precis som Szczepanski nämner att utomhuspedagogik är ett rum som 
erbjuder en plats för lärande i stort sett alla ämnen så anser även de flesta pedagogerna 
detta. Några av pedagogerna menar att man i stort sett kan göra allt utomhus som man 
gör inomhus. I det stora hela ser vi att pedagogerna har en liknande uppfattning som 
Szczepanskis angående utomhuspedagogiken som lärandemodell. Dock ser vi att denna 
uppfattning bland pedagogerna skiljer sig åt i olika nivåer av resonemang. Alltså menar 
vi att pedagogerna har olika kunskaper och erfarenheter av utomhuspedagogiken. 
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6.3 Avslutande reflektioner
Vi kan konstatera att de pedagoger som deltagit i studien har olika uppfattningar kring 
utomhuspedagogiken och hur dessa tar sig uttryck i samband med barns lärande. Det 
kan finnas många olika anledningar till varför det skiljer en del mellan pedagogernas 
resonemang. För det första har pedagogerna olika mängd teoretisk kunskap inom ämnet. 
Detta kan bero på att de gått olika utbildningar men också att några fått 
kompetensutbildning inom ämnet. Vi anser också att intresset och passionen för 
utomhusvistelse har stor betydelse. Det kan faktiskt vara så att den förskolan som 
pedagogerna jobbar på inte brinner för denna pedagogik vilket har resulterat i brist på 
kunskap och förståelse inom ämnet. En annan faktor som vi tror har betydelse är 
erfarenhet där vi ser att en del pedagoger som arbetat längre inom förskolans 
verksamhet har mer bredare kunskap kring utomhuspedagogiken. 

Det är svårt för oss at få en omfattande helhetsbild om pedagogernas uppfattningar 
gällande utomhuspedagogiken. Detta på grund av att de kanske inte fick med alla sina 
tankar under intervjun eftersom att det inte blir ett naturligt samtal. Vissa pedagoger 
trodde att vi var ute efter ett rätt svar och det kan göra att de inte vågar säga vad de 
faktiskt tänker. 



42

7 Förslag till fortsatt forskning

Vi anser att det skulle vara intressant att göra fördjupade studier kring 
utomhuspedagogiken men istället för att fokusera på pedagogerna inta barnens 
perspektiv. Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi fått intryck av att de flesta 
barn tycker det är roligt att vistas i utemiljö och även att detta har en positiv inverkan på 
deras utveckling inom många olika områden. Vi tror att en sådan studie kan öppna upp 
fler verksamma pedagogers ögon att pröva och möta utomhuspedagogiken som ett 
redskap i den pedagogiska verksamheten. 

Det vore också intressant att pröva en annan undersökningsmetod som innebär en 
kvantitativ inriktning med enkäter och observationer. Vi skulle tycka att det vore 
berikande att komma ut och observera utomhuspedagogisk verksamhet. Att ta del av 
pedagogernas val av innehåll och metod vore en bra utgångspunkt. Vi tror att detta 
skulle öppna upp våra ögon ännu mer och berika vårt pedagogiska förhållningssätt och 
innehåll inför framtiden.

Det skulle också vara intressant att göra en studie om hur pedagoger använder sig av 
utomhuspedagogiken på ett djupare plan och även undersöka om pedagogiken bidrar till 
ämnesintegration. 

En annan studie som skulle vara intressant att genomföra är att pröva 
utomhuspedagogik på barnen. Barngruppen delas in i två grupper där ena gruppen alltid 
har sina samlingar/aktiviteter ute medans andra gruppen har sina inne. Efter ett visst 
antal veckor kan man jämföra och se vilken grupp som kommer ihåg mest och/eller på 
vilket sätt de kan använda sina kunskaper.
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8 Slutord

Denna studie har gett oss en djupare kunskap om utomhuspedagogik och vilka 
bidragande faktorer den har för barns lärande. Vi vill hylla utomhuspedagogiken som 
arbetsform och skulle kunna tänka oss att använda den i vår framtida yrkesroll då vi 
anser att den berikar och stimulerar barns lärande. Den ger barnen möjlighet till 
konkreta inlärningssituationer där de får ett helhetsperspektiv genom sinneliga 
upplevelser. Enligt oss finns inga negativa sidor eller hinder med utomhuspedagogiken. 
Vi anser att pedagogens inställning, motivation och erfarenheter har betydelse för hur 
utomhuspedagogisk verksamhet utvecklas och bedrivs.

Vi hoppas att våra intervjuer med pedagogerna öppnat upp deras intresse kring 
utomhuspedagogiken och bidragit till samtal och utveckling av verksamheten. Vi har 
tagit del av intressant forskning och litteratur inom ämnet som har berikat och fördjupat 
vår tidigare kunskap kring utomhuspedagogik. Avslutningsvis vill vi lyfta ett stort tack 
till vår handledare och de pedagoger som deltagit i vår studie. 
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Bilaga 1

Intervjufrågor

Respondenternas bakgrund
Vad heter du?
Hur gammal är du?
Var bor du?
Vad har du för utbildning?
Hur länge har du arbetet inom förskolan?
Vilken åldersgrupp arbetar du med för tillfället?
Hur många barn är det i din grupp?
Har du någon gång fått utbildning inom utomhuspedagogik?

Intervjufrågor

Vad är utomhuspedagogik för dig?

Använder ni er av utomhuspedagogik? I så fall hur?

Vad ser du för möjligheter och/eller hinder med utomhuspedagogik?

Vad anser du om utomhuspedagogik som verktyg till lärande för barnen?

Har ni någon uppfattning om barnens intresse för utomhuspedagogik?


