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Sammanfattning 

 

Att barn i förskolan vistas utomhus under delar av dagen är nog något som många människor i 

dagens samhälle ser som en självklarhet. Men vad har pedagogerna själva för uppfattning om 

sin utomhusverksamhet? Varför ska barnen vara ute varje dag och vad är nyttan med det? Vi 

har valt att göra en kvalitativ intervjustudie på grund av att vi är ute efter pedagogernas 

uppfattningar om utemiljön. Vårt syfte är att belysa hur några utvalda pedagoger arbetar med 

utemiljön och vad de uppfattar som vinningar och svårigheter med att vara ute med barnen. 

Som bakgrund till vår studie har vi valt att belysa utomhusverksamhet ur ett sociokulturellt 

perspektiv, att se hur språk och handling kan vävas samman i en utomhusmiljö som i sin tur 

leder till lärande.  

 

Alla har vi olika syn på vad natur är, detta har till stor del att göra med vad gemene man har 

för tidigare erfarenheter. Vi kommer därför att ta upp vad det är som präglar vår syn på 

naturen och hur människan förhåller sig till den i dagens samhälle?   

 

Det resultat vi fått fram visar att pedagoger i förskola och förskoleklass uppfattar och 

använder uterummet som ett rum för lärande, även om de inte alltid uttrycker detta med egna 

ord. Vad som får oss att göra den tolkningen är framför allt pedagogernas uppfattning om 

utemiljöns fördelar, bland annat vad gäller den motoriska träningen, den utforskande miljön, 

språkets användning, sinnenas stimulans och det fysiska och psykiska välbefinnandet 

utomhus.  

 

Nyckelord: sociokulturellt, natur, medundrande, pedagog, utomhusverksamhet 
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1. Inledning 
 

Efter att under ett år läst inriktningen Natur och Skapande på Lärarprogrammet vid Örebro 

Universitet har vi kommit till insikt om hur stimulerande det kan vara att lära ute i naturen. 

Med ordet natur menar vi i första hand en relativt oplanerad miljö som till exempel skogs- och 

ängsmark. Vi upplever båda två att vi utvecklades mycket under året, och att det framför allt 

var de praktiska utomhuspassen som var mest givande. Till exempel när vi skulle lära oss 

vinterknoppar så tog vi med oss bestämningsnyckeln ut istället för att plocka in grenar eller 

bara titta i böcker. Ute i naturen upplevde vi knopparna i den rätta växtmiljön och vi fick en 

känsla för vilket sammanhang trädet växer i, något som även var till stor hjälp för oss vid 

lärandet av knopparnas namn och utseende. Vår spontana reflektion efter året var att lärande i 

uterummet är något som fungerar mycket bra för oss och något som vi tror kan fungera bra 

även för andra. Genom vår litteraturgranskning, där vi utgår från lärande ur ett sociokulturellt 

perspektiv, anser vi oss också ha fått belägg för att uterummet är ett rum för lärande. Men det 

är inte självklart att utomhusmiljön fungerar som rum för lärande enbart genom att läraren tar 

med sin klass eller grupp ut. Många lever idag i tätorter och har kanske ingen naturlig 

koppling till naturen. Att känna oro och olust inför nya situationer och miljöer är inte ovanligt 

vilket också kan få konsekvenser för lärandet. Hur ser det ut i förskolan och förskoleklassen 

idag? På vilket sätt används utemiljön? Och vad har pedagogerna för uppfattning om sin 

utomhusverksamhet? Detta är vad vi vill belysa i vår undersökning.  

 

Men först ska vi, för att du som läsare lättare ska förstå vilken utgångspunkt vi har för vår 

undersökning, ge en inblick i delar av den forskning som finns om utomhusverksamhet, eller 

med ett annat ord utomhuspedagogik. Vi ska även belysa delar av den forskning som finns om 

lärande ur ett sociokulturellt perspektiv.  
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2. Bakgrund 

2.1 Utomhuspedagogikens rötter 
 

Lärande utanför klassrummets fyra väggar och genom ett aktivt handlande är ingen ny eller 

modern företeelse utan en pedagogik som har förespråkats av många genom tiden. Redan Jean 

Jacques Rousseau (1712-1788) talade för, enligt Donald R, Elizabeth L och William M 

Hammerman, (1964/1994), att det viktigaste för att främja barnens utbildning var att de hade 

fysiska aktiviteter och att pedagogerna tillvaratog den naturliga nyfikenheten som är 

inneboende hos barnet. Vidare menade Rousseau, enligt författarna, att undervisningen skulle 

vara mer känslig och rationell, barnen skulle lära sig av sina handlingar snarare än genom det 

som de läst i läroböcker (Hammerman m fl 1964/1994).  

 

Britta Brügge och Anders Szczepanski (2002) nämner, i sitt kapitel Pedagogik och ledarskap i 

boken Friluftslivets pedagogik, bland flera John Dewey, en amerikansk pragmatiker som 

levde 1859-1952 och som myntade uttrycket ” learning by doing” . Med det uttrycket menade 

han, enligt Brügge och Szczepanski, att tänkandet kopplas till handlandet. Deweys tankar om 

att människan är en aktiv, sökande varelse som lär genom att utforska och som tillsammans 

med en lärare reflekterar över sin kunskap har sina rötter lång tillbaka i tiden. Det är många 

filosofer och tänkare som har haft samma tankar både före, samtidigt och efter och som alla 

har haft stor inverkan på hur vi ser på utomhuspedagogiken i dagens samhälle (Brügge & 

Szczepanski 2002).  

 

Brügge och Szczepanski nämner också Ellen Key (1849-1926), som en stark företrädare för 

att använda andra platser än klassrummet som lärandemiljö och att se fältstudier i det verkliga 

livet som en utgångspunkt för lärande och kunskap. Även Maria Montessori (1870-1952) 

ville, enligt författarna, att man skulle se hela omgivningen som ett läromedel och att 

skolmiljön skulle inbjuda till ett ”görande och tänkande”  (Brügge & Szczepanski 2002, s 49). 

Ytterligare en tänkare som Brügge och Szczepanski nämner är den brasilianska 

utbildningsfilosofen Paulo Freire (1921-1997), som enligt dem ville lyfta fram betydelsen av 

att låta eleverna söka sig ett aktivt lärande utanför klassrummets fyra väggar. Han såg det som 

ett sätt att komma ifrån en undervisning där läraren enbart ”bankar in”  kunskapen hos barnen. 

Viktigt var dock att barnen ständigt förde en dialog om vad de lärde sig, reflektion skulle ske 

kontinuerligt. 
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Utomhuspedagogik kan med andra ord sägas vara en pedagogik som bedrivs utanför 

klassrummets fyra väggar. Det innebär att pedagogiken bedrivs i ett uterum, ett uterum som 

ofta är liktydigt med vad vi även kallar naturen.  

 

2.2 Människans syn på naturen genom tiden 
 

Vad innefattar ordet natur? Alla är vi olika, med olika bakgrund och erfarenhet som i sin tur 

präglar vår syn på vad natur är. Vi kanske inte ens menar samma plats när vi talar om naturen. 

För vissa är naturen redan runt husknuten medan den för andra återfinns först i skogen, allt 

beroende på tidigare erfarenheter och upplevelser. Synen på naturen har inte heller varit 

konstant under historien. I sin bok Barn, djur och natur beskriver Bent Leicht Madsen (1999) 

en undersökning som belyser hur förskollärare, lärarstudenter och föräldrar till barn i 

förskolan ser på ordet natur. De svar som han fick delade han in i fyra undergrupper: känslor 

och upplevelser, ekologisk hållning, naturen som organism och naturen som biologi. Att 

ingen satte naturen i relation till arbete och produktion visar, enligt Leicht Madsen, att det 

ligger långt bak i vårat medvetande och är något som gemene man oftast inte tror sig behöva. 

De svar som gavs kunde ställas i relation till de egna naturupplevelserna, det visade sig att det 

som de intervjuade hade upplevt som barn tillsammans med vuxna, eller som de hade upplevt 

i vuxen ålder tillsammans med barn, var de upplevelser som satt mest prägel på synen av 

naturen. Med menar att detta kan understrykas hur viktigt det är att barnen får uppleva naturen 

tillsammans med vuxna. Men hur har vår naturuppfattning uppstått? Enligt Leicht Madsen 

finns det tre faser i vårt förhållande till naturen: 

 

• den mytiska naturuppfattningen 

• bondesamhällets naturuppfattning 

• industrisamhällets naturuppfattning. 

 

2.2.1 Den mytiska naturuppfattningen 
 

Denna naturuppfattning återfinner vi, enligt Leicht Madsen (1999), hos de s.k. primitiva 

naturfolken. Allt var besjälat: vinden, djuren, växter, jorden och människan. Människan 

ingick i den stora helheten och var lika besjälad som stenarna och marken de vandrade på, 

precis som djuren i omgivningen. Besjälningen av naturen manifesterades genom de gudar 
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som kom att symbolisera naturfenomen och naturelement, som till exempel regn, åska och 

sol. Folket höll sig på god fot med gudarna genom olika ceremonier och för att inte skada 

relationerna till djuren förekom inget dödande av djur för nöjes skull. Denna form av mytisk 

uppfattning av naturen kallas intuitiv eller ekologisk. Människans handlingar fick aldrig 

inkräkta på naturen eller förstöra den (Leicht Madsen 1999). Klas Sandell menar att 

människan ” i högsta grad uppfattade sig som en del av naturen”  (Sandell 2002, s 9). 

 

2.2.2 Bondesamhällets naturuppfattning 
 

När människan bosatte sig och började nyttja allt vad naturen hade att ge så blev det mytiska 

betraktelsesättet ersatt av en trädgårdsmästarinställning. Nu gick det ut på att foga naturen så 

att den tjänade böndernas intresse och vinning så som Leicht Madsen skriver: ”Man förlitade 

sig på sitt eget kunnande och var inte längre en passiv existerande människa utan blev nu en 

aktivt handlande människa”  (Leicht Madsen 1999, s 23). Naturen som omgav människan sågs 

som ett produktionslandskap, vad den kunde användas till och på vilket sätt man fick ut mest 

produktion var huvudsyftet i detta samhälle (a.a). Sandell (2002) menar att människan under 

bondesamhällets tid såg naturen som en maskin. Han skriver att människan nu skiljde på det 

vilda och det tämjda, men fortfarande var respekten för Moder jord och det direkta beroendet 

av jordens fruktbarhet mycket påtaglig. Enligt Leicht Madsen (1999) kom kunskapen om 

naturen och dess traditioner att prägla inställningen till naturen och kunskapen växte, från 

generation till generation. Eftersom det inte fanns böcker där allt kunde skrivas ner så 

samlades all kunskap i människans huvud. Barnen fick sina kunskaper om naturen genom att 

de var med och jobbade vid sidan av sina föräldrar och andra vuxna. Lärande av vad som var 

viktigt skedde genom imitation och övning. Barnen lärde sig allt som var nödvändigt för det  

dagliga arbetet. Människan under denna tidsepok hade en tidsuppfattning som var cyklisk, 

man såg endast ett par årstider framåt och man funderade inte på att befria sig från naturens 

gång, utan ”naturen skulle behandlas på sådant sätt att den skulle gå att lämna i arv till 

nästkommande generation, och då helst i bättre skick än vad man själv övertog den i”  (Leicht 

Madsen 1999, s 25). Under bondesamhället så trodde människan att naturen var befolkad av 

olika väsen som man kunde träffa på om man hade tur. Man talade om vättar, skogsrå, 

hustomtar, troll och häxor.  

 
Dessa användes emellertid inte till att förklara naturfenomenen i samma utsträckning som de mytiska 
gudarna. Det verkar snarare som om de användes som förklaringar när den egna erfarenheten inte längre 
räckte till (Leicht Madsen 1999, s 25). 
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2.2.3 Industrisamhällets naturuppfattning 
 

Under 1800-talet så börjar bondesamhället att upplösas till förmån för industrialiseringen. 

Samtidigt börjar människa ”utnyttja”  naturen mer och mer och produktionslandskapet 

omformas till att bli ett industrilandskap. Landskapet omvandlas efter geometriska strukturer 

där åar rätas ut, diken fylls igen och järnvägar och vägar rätas ut, utan hänsyn till naturen, för 

att finna den närmsta vägen. Naturen blir uppstyckad i bitar och är numera kontrollerad, 

manipulerad och i viss mån behärskad. Naturen hamnar mer och mer på avstånd för den 

enskilda människan i och med den stora urbaniseringen som sker omkring sekelskiftet 1900. 

Människorna flyttar från landet och in till städer och tätorter. Skolplikten införs och barnens 

erfarenheter om naturen bygger numera på sådant de kan läsa om i böcker, de lär sig om 

”därute”  inne i skolsalen. Nu blir det viktigare med vetenskapliga abstrakta kunskaper än de 

konkreta kunskaperna som bondesamhället förmedlade - kunskaperna om naturen förvandlas 

till biologi (Sandell 2002).  

 

2.3 Naturen idag 
 

Från och med industrialiseringens framväxt och fram till våra dagar så växer, enligt Sandell 

(2002), paradoxalt nog en ny naturmystik fram – friluftslandskapet. Som ett led i den ökade 

materiella standarden, semesterlagstiftningen och arbetstidsförkortning så blir det möjligt för 

allmänheten att nyttja fritiden till att bege sig ut i naturen igen. Ett nytt ” folkslag”  växer fram, 

turisterna. Folket flyr ut i naturen för att finna sig en fristad där de kan koppla av och varva 

ner från stadens stress. Känslorna för naturen och allt vad den står för frammanar en estetisk 

och romantisk inställning till den. Naturen är dock inte opåverkad, den anpassas efter 

turisternas behov och självförverkligande. I detta naturlandskap är människan aktiv: hon1 

fiskar, går på tur, promenerar och betraktar naturen i stort. Även industrin har hakat på denna 

naturtrend och byggt upp en betydande kommersiell verksamhet med allt från kläder till 

utrustning och speciellt anpassad mat (Sandell 2002). 

Leicht Madsen (1999) menar att vår längtan ut i naturen kan te sig något överdriven men den 

speglar ett synnerligen grundläggande behov hos oss, människans innersta tankar inför och 

förhållningssätt till naturen ändrar sig inte i samma takt som samhället. Tidigare generationers 

                                                
1 I den fortsatta texten benämner vi vid vissa tillfällen människan som hon. 
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förhållningssätt och naturdrömmar bärs med i var mans ” ryggsäck” , det som man har med sig 

från urminnes tider utan att man som individ är medveten om det (Leicht Madsen 1999). 

 

Betänker vi det som Sandell (2002) skriver, att det normala för bara några generationer sedan 

var att bo på landet och arbeta med det som naturen gav i form av jordbruk, skogsbruk, jakt 

och fiske, förstår vi kanske bättre vad det är för ryggsäck vi bär på. Men det normala idag är 

istället att bo i staden och kontakten med naturen sker främst genom maten vi köper i affären 

och program i tv, om vi inte utövar ett aktivt friluftsliv förstås (Sandell 2002). I dagens 

samhälle står det dock klart att ju mer nyanserad och varierad naturuppfattning människan har 

desto mer spännande och tillgänglig blir naturen och dess uterum (Leicht Madsen 1999).  

 

Hur fungerar då naturen och uterummet som rum för lärande? Hur vi lär finns det många olika 

teorier om. Vi tänker här inte gå in på alla utan har valt att belysa ett perspektiv på lärande – 

det sociokulturella. Genom att se naturen och uterummet ur ett sociokulturellt perspektiv vill 

vi också belysa om uterummet kan fungera som ett rum för lärande i förskolan och skolan.  

 

2.4 Lärande enligt det sociokulturella perspektivet 
 

Människan är en lärande art, skriver Roger Säljö (2000), vare sig det gäller medvetet lärande 

eller omedvetet. Hon lär sig i alla sammanhang som hon verkar i och det gäller både positivt 

och negativt lärande. Vad hon lär sig är emellertid beroende av vad hon behöver kunna för att 

klara sig i den omgivning och det sammanhang, den kultur, som hon verkar i. Till exempel i 

en tid och i en miljö där skriftspråket inte existerar finns det ingen anledning för människan 

att lära sig denna komplexa kommunikativa form (Säljö 2000). Hon lär sig heller inte något 

som hon inte har tillgång till, vilket innebär att tillgång till varierade lärandemiljöer och 

sammanhang ökar möjligheterna till lärande (Andersson & Ullmann 2002). 

 

Utgångspunkt för ett sociokulturellt perspektiv är enligt Roger Säljö (2000) att människan är 

en biologisk varelse med en uppsättning fysiska och mentala förutsättningar som är mer eller 

mindre givna av naturen i egenskap av den art vi tillhör. Som art är människan ganska dåligt 

utrustad jämfört med många andra arter. Vi är långsamma, svaga och har en begränsad 

minnesförmåga. Vad som har hjälpt oss till den position som vi har idag, är vår förmåga att 
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tillverka och använda redskap och verktyg, både fysiska och diskursiva2. Dessa redskap och 

verktyg blir till en resurs som hjälper oss att hantera vår omgivning. Och det är paradoxalt 

nog vår begränsade fysik som har varit den pådrivande kraften för utvecklingen av dessa 

resurser menar Säljö (2000). Även Gustav Helldén (1994) skriver i Barns tankar om 

ekologiska processer om språkets betydelse som ett verktyg, att användas både för 

människans kunskapsutveckling och för att beskriva hennes tankar samt för att kommunicera 

med omvärlden. 

 

Hur vi lär blir i ett sociokulturellt perspektiv en fråga om hur vi tillägnar oss de redskap och 

verktyg som vi behöver för att kunna fungera i den kultur och den omgivning vi lever i. Det 

genomgående draget är att vi tillägnar oss de resurser och verktyg vi behöver genom 

kommunikation och interaktion med andra människor. I det sociokulturella perspektivet är det 

just språkets kommunikativa och funktionella roll för lärandet som betonas, och språket är 

inget abstrakt ”ordande” utan ett redskap som används i ett konkret arbete i interaktiva 

sammanhang (Säljö 2000). Historiskt sett har vi främst lärt oss genom att observera, ta efter 

och delta i olika aktiviteter i en gemenskap (Arwedson & Arwedson 1998). Vi är 

kulturvarelser som samspelar och tänker tillsammans med andra människor i vardagliga 

aktiviteter. Genom att samspela med andra kan vi också utnyttja de begränsade förutsättningar 

vår art är beskaffad med på ett häpnadsväckande sätt (Säljö 2000). Iann Lundegård (2004) 

beskriver lärandet som att vi skapar oss en bild av verkligheten, och att den bilden skapas i ett 

ständigt pågående samspel mellan individen, dess fysiska omgivning och dess sociala 

omgivning. Vad är det då för samspel och kommunikation som förs i skolan? 

 

2.5 Lärandet i skolan 
 

Säljö (2000) menar att den tradition som vuxit fram sedan industrialiseringen och skolplikten 

om hur vi lär, och som den svenska skolan i stort vilar på, är att lärande är något enskilt och 

privat och att det finns ett antal riktiga kunskaper att lära sig. Kommunikationen blir då 

enkelriktad och enligt lednings- eller överföringsmetaforen, det vill säga, en lyssnande 

mottagare (elev) ska lära in ett antal rätta saker som en talande sändare (lärare) ska lära ut. 

Denna uppfattning om lärande och kunskap har traditionellt sett, menar Säljö, fått en 

                                                
2 Diskursiva redskap och verktyg är Säljös samlade benämning på språkliga, intellektuella och psykologiska 
redskap och verktyg. 
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betydande roll i hur vi ser på undervisning i skolan, vad undervisningen ska innehålla och 

även hur den ska förmedlas. Men utifrån det sociokulturella perspektivet på lärande lyckas 

inte den traditionella undervisningen med sin enkelriktade kommunikation varken fånga 

barnens uppmärksamhet eller hjälpa dem att utveckla sina redskap menar Säljö (2000). 

 

Istället menar sociokulturella förespråkare att lärande uppnås i verkliga sammanhang där 

kommunikativa processer och fysiska aktiviteter samverkar. Begreppet mediering är centralt i 

det sociokulturella perspektivet. Mediering innebär, väldigt kortfattat, att för vårt tänkande 

behöver vi våra redskap, både de fysiska och diskursiva. För lärande behöver vi både vårt 

tänkande och våra redskap, vi kan vi inte bara använda det ena och utesluta det andra. Men i 

den traditionella skolundervisningen lösgörs ofta lärandet från de miljöer där kunskapen 

naturligt hör hemma, tänkande och språkliga aktiviteter ställs mot fysiska handlingar, och 

kunskapen görs enbart till en abstrakt kunskap vilket för många elever leder till svårigheter att 

förstå och utveckla förtrogenhet (Säljö 2000). Och enligt gällande läroplaner är det förutom 

fakta och färdighet även elevernas förståelse och förtrogenhet som skall eftersträvas i 

undervisningen (Lpo-94, Lpfö-98).  

 

Det sociokulturella perspektivet försöker komma ifrån uppdelningen av kropp och tanke 

(Säljö 2000). Inte heller Jorunn Nyhus Braute och Christofer Bang (1997) menar att vi når 

eleverna med traditionell katederundervisning. I deras bok Följ med ut! Barn i naturen 

hänvisar de till en undersökning gjord av Fischer och Leicht Madsen som undersökte barns 

uppmärksamhet i en förskola. Fischers och Leicht Madsens slutsatser var att barnen var som 

mest uppmärksamma när de höll på med konkreta handlingar, när den vuxne var ”med-

undersökande”, ”med-aktiv”  och ”med-upplevande” samt när läraren berättade fritt. Barnen 

var som mest ouppmärksamma vid långa förklaringar från läraren och när den vuxne ställde 

frågor av karaktären utfrågning, frågor där den vuxne sökte ett rätt svar. Barnen reagerade 

mer positivt när frågorna ställdes av en vuxen som hade ett medundrande förhållningssätt 

(Nyhus Braute & Bang, 1997). Sådana medundrande frågor benämner Olga Dysthe (1996) 

som öppna frågor. Öppna frågor ställs av en medundrande person, det är frågor som inte har 

ett rätt svar utan som ställs för att den frågande är nyfiken och undrande över svaret. 

Motsatsen är slutna frågor, traditionella ” fyll-i”  frågor med ett rätt svar, svar som den 

frågande redan vet. En sluten fråga ställs ofta för att kontrollera om den andra personen (oftast 

eleven) vet det rätta svaret (Dysthe 1996).  
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2.6 Är uterummet ett rum för lärande sett ur ett sociokulturellt 
perspektiv? 
 

Vid utomhuspedagogik är det lätt att ha ett medundrande förhållningssätt. Det är inte det 

viktigaste, som Nyhus Braute och Bang (1997) skriver, att den vuxne kan sätta namn på alla 

insekter som barnen hittar. Det viktigaste enligt dem är istället att den vuxne undersöker 

djuren tillsammans med barnen och försöker ta reda på namnen om barnen vill det, eller 

annars bara studerar dem och samtalar om insekternas liv och utseende. 

 

Även Gunilla Ericsson skriver i boken Lära ute (2002) om vikten av att som ledare eller 

pedagog ha ett medundrande förhållningssätt. Hon menar också att utgångspunkten för 

lärande ute är den direkta upplevelsen. Direkta upplevelser berör hela människan, både 

sinnen, känslor, värderingar och attityder, och hon kan relatera de direkta upplevelserna till 

tidigare erfarenheter och kunskaper.  

 

Precis som Gunilla Ericsson skriver, att den vuxne pedagogen ska ha ett medundrande 

förhållningssätt, så menar Ann Granberg (2000) att genom ett medundrande förhållningssätt 

så bidrar pedagogen till att ge barnen ett språk för sina upptäckter och erfarenheter. I sin bok 

Småbarns utevistelse skriver Granberg (2000) om alla de fördelar som uterummet bidrar till. 

Hon menar i likhet med Ericsson (2002) att den oändliga variation av intryck och upplevelser 

som finns ute i naturen engagerar flera sinnen samtidigt och genom samverkan av dessa så 

skapas helhetsupplevelser för barnen som i sin tur leder till djup förankring och varaktighet. 

Genom att material och företeelser kopplas till sin rätta miljö uppnås varaktigheten hos 

barnen. Granberg (2000) hänvisar också till hjärnforskaren Matti Bergström som enligt henne 

menar att det inte enbart är det motoriska och sinnena som utvecklas genom stimuli från olika 

håll samtidigt, utan även hjärnans nervnät. Bergström menar enligt Granberg att ” lärande  

handlar om byggandet av nya helheter, inte om att föra in kunskap i hjärnan”  (Granberg 2000, 

s 29).  

 

Mötet mellan upplevelsen och tidigare erfarenheter, mötet mellan det konkreta och det 

abstrakta, stimulerar ofta till nyfikenhet och frågor, menar Ericsson (2002), frågor som de 

vuxna har ett ansvar att uppmärksamma som medupptäckare och utmanare. Och genom att 

göra det ökar möjligheterna till lärande. Ledaren måste också reflektera över vilka frågor  
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som är utmanande för lärandet, att ställa öppna frågor som fokuserar på utforskande, på 

nyfikenhet och på uppmärksamhet istället för kontrollerande slutna frågor. Ericsson menar 

också att den viktigaste uppgiften för pedagogen är att ordna en lärandemiljö där barnet kan  

 
- utgå från sina egna erfarenheter 
- granska sina tidigare erfarenheter 
- vara aktiv i att söka ny kunskap 
- se meningsfulla sammanhang (Ericsson 2002, s 25). 
 

Sådana meningsfulla sammanhang där kommunikativa processer och fysiska aktiviteter 

samverkar, där upplevelser och tidigare erfarenheter knyts ihop genom interaktion och 

kommunikation, borgar för goda möjligheter till lärande enligt Säljö (2000). I detta 

resonemang instämmer även Dahlgren & Szczepanski (2004). De ser heller ingen motsättning 

mellan lärande ute och lärande inne utan menar istället att de olika pedagogikerna 

kompletterar varandra. I kapitlet Rum för lärande – några reflektioner om utomhusdidaktikens 

särart i boken Utomhusdidaktik, är en av deras slutsatser att ”ett växelspel mellan boklig  

bildning och sinnlig erfarenhet skulle kunna bli ett verkningsfullt didaktiskt förhållningssätt 

för att befordra ett djupinriktat lärande” (Dahlgren & Szczepanski 2004, s 20). 

 

Lärande i en utemiljö innebär att en stor vikt sätts till barnens egna aktiviteter och initiativ, 

därför att situationerna inte är lika förutsägbara som inomhus. På det sättet förskjuts makten 

över lärandeprocessen till barnet och ledarens främsta redskap blir frågandet och interaktionen 

(Ericsson 2002, 2004). Vid lärande ute kommer vi också lättare ifrån den traditionella synen 

på skillnaden mellan språklig kunskap och fysisk verksamhet och vi kan istället uppnå det 

som Säljö (2000) skriver om – hur tanke, språk och handling kan få integreras i mänsklig 

verksamhet. Lundegård (2004) exemplifierar detta genom en beskrivning av hur Hind, en 

flicka som varit i Sverige i 1½ år, efter en elddag i naturskolan förbättrat sina diskursiva 

redskap genom att praktiska handlingar har blivit till intellektuella och språkliga handlingar. 

Nu vet hon vad gnistra, spraka, sätta fyr på betyder, hon har fått konkreta kopplingar som gör 

att hon i framtiden har en relation till sitt redskap, språket, vilket kan göra det lättare för 

henne att delta i den kultur och det språksammanhang som hon verkar i. Lundegård menar att  

det är just detta som är uterummets främsta tillgång som läranderum – ”att erbjuda elever en 

konkret relation mellan handling, erfarenhet och språk”  (Lundegård 2004, s 96).  
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2.7 Uterummets svårigheter 
 

Efter att ha tagit del av litteraturen kring utomhuspedagogik väcks vår undran om vilka 

svårigheter som kan förekomma när uterummet används som rum för lärande? Är det så 

enkelt som att bara ta med sin klass ut i naturen så blir det automatiskt bra och ett gott lärande 

uppstår? Eller behöver klassen och kanske även läraren förberedas på något sätt? Som vi 

tidigare skrev har vi inte samma uppfattning om vad naturen är, vi har olika bakgrund och 

erfarenheter som präglar vår inställning till och syn på naturen. Många har idag, av olika skäl, 

ingen naturlig koppling till eller vana av att vistas i naturen. 8 av 10 svenskar bor i tätort och 

så många som över hälften av alla i Sverige bor i någon av de 15 största städerna (Sandell 

2002). Ur ett mångkulturellt perspektiv kan ovana att vistas i naturen även bero på till 

exempel avsaknad av allemansrätt i hemlandet eller farliga djur och giftiga växter (Ericsson 

2004). Oavsett orsak kan detta avstånd från naturen leda till en känsla av obehag inför att 

vistas i skog och mark. Enligt författaren är det vanligt att pedagoger upplever att eleverna har 

svårt att slappna av när de ska använda sig av utemiljön som rum för lärande. Eleverna 

upplevs som högljudda, mycket aktiva och situationen uppfattas som rörig, stökig och mindre 

meningsfull. Ericsson menar att detta kan bero på att eleverna inte har någon naturlig vana i 

att vistas ute och att det finns en oro i det som är nytt och ovant (Ericsson 2004).  

 

2.8 Grunden först  
 

I förskolans läroplan poängteras vikten av lärandet. I förskolans uppdrag ingår att 

 
lägga grunden för ett livslångt lärande och att utforma verksamheten så att den stimulerar och utmanar 
barnets utveckling och lärande (Lpfö-98, s 26) 
 

Ericsson (2002) beskriver vägen till en bra utomhusverksamhet som en pyramid eller en 

trappa, där grunden eller första steget är att känna trygghet och trivsel i naturen. Om barnen 

inte känner trygghet i situationen är det svårt att uppnå de följande stegen i trappan såsom att 

ha roligt, se och iaktta, förstå sammanhang och så vidare. Trygghet är inget som uppnås 

genom enstaka utedagar, utan trygghet uppnås genom regelbundenhet. Att vistas ute ofta, till 

en början gärna vid samma plats och att göra ungefär samma saker varje gång, leder däremot 

till trygghet. För barn kan trygghet även vara att leka samma lekar varje gång (Ericsson 

2002).  
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Även Granberg (2000) betonar vikten av trygghet i naturen. När det gäller små barn menar 

hon att det är viktigt att barnen får tid att orientera sig på stället, de måste få springa runt och 

utforska om och om igen, upptäcka alla vinklar och vrår och först efter att de har gjort detta 

kan de börja ta in nya erfarenheter och kunskaper. Besöker man ständigt olika platser så 

kommer således barnen aldrig längre än till orienteringsfasen. Hon betonar också hur viktigt 

det är att i tidig ålder få en vana att vista i naturen, i positiv och harmonisk anda, därför att de 

som har en vana att vistas i naturen tidigt lär sig att se och upptäcka de små detaljerna i 

helheten. Då blir skogen inte enbart en grön fasad utan olikheterna framträder och barnen kan 

ge uttryck för hur skilda individer framstår. Granberg (2000) hänvisar också till en annan 

forskare, Patrik Grahn, som i sin doktorsavhandling har tagit upp flera positiva aspekter med 

uterummet, att koncentrationsförmågan har visats sig vara större hos barn som vistas i en 

omväxlande utemiljö, konflikterna är färre till antalet, barnen har fantasifullare och mer 

varierade lekar.  

 

Enligt Granberg (2000) utvecklas även motoriken bättre i utemiljön, där det finns goda 

möjligheter till att springa, hoppa, krypa, åla och rulla. Hon menar också att små barn får 

kunskap och erfarenheter om omvärlden genom att de får använda alla sina sinnen, se, smaka, 

känna, lukta och lyssna på allt i omgivningen. Att låta barnen utforska utemiljön på egen hand 

och tillsammans både med andra barn och med pedagoger gör att de dels i egen takt och dels 

på ett lustfyllt sätt får möjlighet att bekanta sig med olika naturmaterial och naturfenomen 

(Granberg 2000).  

 

För att vi ska trivas i naturen är det viktigt att våra basala behov är tillfredsställda. Därför är 

det av stor betydelse att alla har funktionella kläder och att matsäcken är tillräcklig och äts 

innan hungern är för stor. Britta Brügge (2002) skriver att a och o för att trivas ute är att hålla 

sig varm, torr och mätt. Eftersom lärande ute bygger på upplevelser är det väldigt viktigt att 

upplevelserna blir positiva. En frusen, hungrig elev får förmodligen ingen positiv upplevelse 

och heller ingen positiv inställning till nästkommande utevistelse och lärande blir istället 

negativt. Som Brügge skriver: 

 
Den som är våt, kall och hungrig struntar fullständigt i alla vackra blommor, spännande torpruiner eller 
intressanta myror (Brügge 2002, s 51). 
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2.9 Sammanfattning av bakgrunden 
 

I bakgrunden har vi genom en litteraturanalys försökt belysa om uterummet kan fungera som 

ett rum för lärande utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Av det vi fått fram har vi gjort den 

tolkningen att uterummet kan fungera mycket bra, bland annat därför att ett av våra viktiga 

redskap för lärandet, språket, utvecklas mycket ute. I utomhuspedagogik vävs handlingar 

samman med språk och en relation till vårt sammanhang och vår kultur skapas. Uterummet är 

också ett rum utan begränsningar där alla våra sinnen får möjlighet att stimuleras och det är 

lätt att även som vuxen vara nyfiken och utforskande vilket borgar för ett medundrande 

förhållningssätt. Att den vuxne är medundrande och nyfiken gör att elev och lärare lättare 

hamnar på en mer jämbördig nivå vilket i sin tur, tror vi, leder till att eleverna törs uttrycka 

sina tankar och funderingar mera frimodigt och kommunikationen mellan lärare och elev samt 

mellan eleverna ökar.  

 

Men uterummet kan också uppfattas olika beroende på vilka tidigare erfarenheter vi har och 

vilken vana eller ovana vi har att vistas ute, vilket kan leda till mer eller mindre lyckad 

utomhusverksamhet. Litteraturen talar om en trappa där första steget är att skapa trygghet och 

trivsel i naturen. Utan tryggheten och trivseln är det svårt att nå de följande stegen och 

lärandesituationen kan istället upplevas som obekväm eller okoncentrerad. Det finns också en 

traditionell uppdelning inom skolan av abstrakt och konkret kunskap och en dominerande syn 

på hur och var kunskaperna ska förmedlas som inte gynnar utomhusverksamheten.  

 

Idag lever de flesta familjer i tätorter. Många gånger är den vardagliga kontakten med 

naturen, om vi med naturen menar skog och landsbygd, begränsad, vilket även får 

konsekvenser för vilka erfarenheter barnen har med sig in i förskolan. Grunden till det 

livslånga lärandet ska läggas redan i förskolan. Men hur ser grunden ut som läggs för 

möjligheterna till en lyckad utomhuspedagogik i senare skolår?  
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3. Syfte 

3.1 Syfte och frågeställningar 
 

Vårt syfte med undersökningen är att belysa vad pedagoger i förskola och förskoleklass har 

för uppfattningar om utomhusverksamhet och uterummet samt belysa hur uterummet 

används. Det är många intressanta frågor som skulle kunna ställas men för att avgränsa 

arbetet valde vi sex forskningsfrågor. 

 

Enligt den litteratur vi tagit del av har omfattningen av utevistelsen och användningen av 

uterummet betydelse för hur bekväma och trygga barnen känner sig i miljön. Att barnen är 

trygga i miljön och har en god grund att stå på är nödvändigt för att kunna ta nästa kliv i 

pyramiden. Därför var våra första forskningsfrågor: 

 

1. I  vilken omfattning används utemiljön?  

2. Hur används utemiljön? 

 

För att få en uppfattning om pedagogernas erfarenheter av utomhusverksamhet var 

nästföljande forskningsfrågor: 

 

3. Vad uppfattar pedagogerna som positivt med elevernas utomhusverksamhet? 

4. Vad uppfattar pedagogerna som svårigheter med utomhusverksamheten? 

5. Uppfattar pedagogerna uterummet som ett rum för lärande?  

 

De pedagoger som arbetar i förskolan och förskoleklassen har oftast samma utbildning, de är 

förskollärare. Det som skiljer sig åt mellan förskolan och förskoleklassen är att de har olika 

läroplaner. Förskolan har sin Lpfö -98 medan förskoleklassen har tagit steget in i skolans 

värld och har således Lpo -94 att förhålla sig till. Vi var nyfikna på om denna skillnad i 

styrning hade betydelse för pedagogernas uppfattning om uterummet. Därför var vår sista 

forskningsfråga: 

 

6. Skiljer sig uppfattningarna åt mellan pedagoger i förskolan och förskoleklass? 
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4. Metod  

4.1 Forskningsmetod 
 

För att få svar på våra frågor valde vi att som forskningsmetod använda oss av en kvalitativ 

undersökning. Med kvalitativ undersökning menar Steinar Kvale (1997) att kvaliteten ska gå 

före kvantiteten, det är inte mängden data man är ute efter utan snarare kvaliteten på de data 

som samlas in. Den datainsamlingsmetod som vi valde för undersökningen var intervju. Vi 

valde att göra en intervjustudie då vi är intresserade av lärarnas uppfattning om 

utomhusverksamhet och hur den fungerar och kan utformas i förskola och förskoleklass. 

Kvale (1997) menar att intervjuer är 

 
särskilt lämpliga när man vill studera människors syn på meningen hos sina levda liv, beskriva deras 
upplevelser och självuppfattning, och klargöra och utveckla deras eget perspektiv på sin livsvärld (Kvale 
1997, s 100). 

 

4.2 Pilotintervju 
 

Innan vi gjorde våra egentliga intervjuer genomförde vi en första pilotintervju. I den valde vi 

att intervjua en kvinnlig förskollärare som arbetar vid en förskola där vi vet att de vistas 

mycket ute. Vår tanke med att välja henne var att vi trodde att vi skulle få mer relevanta och 

intressanta svar från en person som vistas mycket ute mot om vi skulle ta någon enligt 

slumpurvalsmetoden och kanske hamna hos en lärare som aldrig använder sig av utemiljön. 

Ytterligare ett skäl till att denna person blev vår första intervjuperson var att vi redan är 

bekanta med henne. Detta innebar att vi kände en trygghet inför intervjusituationen. Enligt 

Kvale (1997) är pilotintervjun ett sätt att stärka intervjuarens självförtroende och öka 

förmågan att skapa trygghet inför de riktiga projektintervjuerna. ”Att lära sig att bli 

intervjuare sker genom att intervjua”  (Kvale 1997, s 136). Trost (2005) jämför intervjuandet 

med att lära sig köra bil, man kan läsa sig till en hel del i böckerna men det är genom praktisk 

erfarenhet som man verkligen lär sig köra bil. Under pilotintervjun fick vi många olika 

kunskaper som var viktiga att tänka på inför nästkommande intervjuer, såsom hur 

bandspelaren fungerar, om våra frågor var begripliga och likaså hur och i vilken ordning vi 

skulle ställa frågorna.  
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4.3 Urval och kontakttagande 
 

I vår studie valde vi att genomföra sex stycken intervjuer med sammanlagt sju stycken 

pedagoger från två närliggande mindre kommuner i mellansverige. Fem av pedagogerna 

arbetar i tätorterna, en i en mindre närliggande kommundel och en pedagog arbetar på 

landsbygden. Tre av pedagogerna arbetar inom förskolan och fyra arbetar i förskoleklass. Alla 

respondenterna har genomgått förskollärarutbildningen och har arbetat i ca 10-20 år. Vi valde 

att intervjua pedagoger som arbetar vid förskola och förskoleklass då de har samma 

utbildning och barnen är nästan jämngamla men där förskoleklassen ändå tillhör skolans 

värld. Det vi var intresserade av var bland annat att se om uppfattningarna mellan 

pedagogerna i förskolan och pedagogerna i förskoleklassen skiljde sig åt trots att flera av 

faktorerna var likartade, såsom längd i yrket, likartad utbildning och inga kunskaps- eller 

uppnåendekrav för barnen.  

 

Vår första tanke var att intervjua pedagoger som arbetar mycket med utomhusverksamhet, 

vilket vi även gjorde i vår pilotintervju, då vi som vi tidigare skrev tänkte att de skulle ha mest 

tankar om just utomhusverksamhet. Ett sådant urval gjorde även Johan Stadler & Johan Svärd 

i sin C-uppsats Kan man undervisa utomhus? En didaktisk studie om lärarnas uppfattning om 

att undervisa i utomhusmiljöer (2003). Men vår nästa tanke var att för att få en större 

variation av svaren skulle urvalet av våra respondenter istället ske enligt ett slumpurval, vi 

använde oss av katalogmetoden. Om frågorna bara skulle ställas till de redan ” frälsta” , de som 

använde sig av uterummet som ett pedagogiskt verktyg, riskerade vi att få en väldigt vinklad 

bild av uppfattningarna om utomhusverksamhet och en bild som inte var intressant med tanke 

på vårt syfte, att belysa uppfattningarna hos pedagogerna. Så för att även få in personer som 

upplever svårigheter eller dylikt med utomhusverksamhet ansåg vi att ett slumpurval var att 

föredra.  

 

Trost (2005) anser att den första kontakten med respondenten ska ske via brev för att 

förbereda personen om senare telefonkontakt. Vi valde dock en annan väg, nämligen att 

kontakta personerna per telefon först och efter att de samtyckt till en intervju skickade vi ett 

informationsbrev3 där vi presenterade oss själva och vårt syfte med intervjun samt hur 

intervjun i stort skulle gå till. I brevet informerade vi även om konfidentiellitet och vilka 

                                                
3 Se bilaga 1 
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möjligheter de hade att påverka intervjusituationen. Respondenterna fick själva bestämma tid 

och plats för intervjuerna. 

 

4.4 Etiska krav 
 

Innan vi inledde intervjuerna samtalade vi med respondenterna om informerat samtycke. 

 
Informerat samtycke betyder att man informerar undersökningspersonerna om undersökningens generella 
syfte, om hur undersökningen är upplagd i stort och om vilka risker och fördelar som kan vara förenade 
med deltagande i forskningsprojektet. Informerat samtycke innebär också att undersökningspersonerna 
deltar frivilligt i projektet och har rätt att dra sig ur när som helst (Kvale 1997, s 107).  
 

I Forskningsetiska principer inom humanistisk – samhällsvetenskaplig forskning skrivna av 

Vetenskapsrådet (2000) är fyra huvudkrav uppställda: 

 – Informationskravet 

 – Konfidentiellitetskravet 

 – Nyttjandekravet 

– Samtyckeskravet 

 

Informationskravet innebär att forskaren informerar respondenten om syftet med 

undersökningen, att deltagandet är frivilligt och att respondenten har rätt att avbryta sin 

medverkan. Konfidentiellitetskravet är att respondentens personuppgifter ska skyddas och 

förvaras så att ingen obehörig kan ta del av dem. Nyttjandekravet syftar till att forsknings- 

materialet endast får användas för forskningsändamålet. Samtyckeskravet innebär att 

deltagare i en undersökning har rätt att själv bestämma över sin medverkan (Vetenskapsrådet 

2002). Som vi nämnde tidigare så informerade vi våra respondenter om dessa etiska  

rättigheter i brevet som skickades ut och sedan muntligt innan själva intervjun inleddes.  

 

4.5 Intervjuupplägget 
 

Som vi nämnt tidigare valde vi att göra en kvalitativ intervju och den fick en halvstrukturerad 

form. En halvstrukturerad intervju omfattar flera teman och förslag på grundläggande frågor 

som ger varierad information om ämnet (Kvale 1997). De teman vi valde att arbeta fram 

frågor utifrån var: omfattningen av utomhusverksamheten, hur utemiljön användes, positiva 

erfarenheter, svårigheter, samt om uterummet uppfattas som läranderum. Att vi valde en 
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halvstrukturerad form beror på att det finns möjligheter att ändra form och ordning utifrån en 

intervjuguide. Vår intervjuguide4 hade ett antal frågor i en viss följd men vi följde inte dessa 

helt och hållet utan respondenterna fick prata ganska fritt. Kvale skriver att ” ju spontanare 

intervjuproceduren är, desto större blir sannolikheten för att man erhåller spontana, livliga och 

oväntade svar från intervjupersonens sida”  (Kvale 1997, s 121). Kvale menar också att den 

kvalitativa intervjun sker i interaktionen mellan intervjuaren och den intervjuade. Båda 

parterna samtalar om ett gemensamt intresse och ett utbyte av synpunkter dem emellan 

förekommer. Jan Trost (2005) däremot menar att det inte ska ske något utbyte av åsikter utan 

att intervjuaren söker information som den intervjuade tillhandahåller. Han menar att den 

intervjuade ej ska bli influerad av intervjuaren, sker detta så är det lätt att intervjun mer blir 

till ett samtal där man utbyter åsikter, känslor och fakta.  

 

Likaså menar Trost (2005) att det finns inte någon given ordning i ett samtal medan det ska 

finnas det i en intervju, det är intervjuarens uppgift att se till att frågorna i intervjuguiden 

följs, om ej i samma ordning så ändock se till att alla frågor ställs. Även om vi inte ställde 

frågorna i intervjuguiden helt lika eller i korrekt ordning var vi ändå noga med att se till att 

alla frågor blev ställde just så som Trost förespråkar. En viss ordning och utformning av 

frågorna fanns dock, med tanke på att vi även vill göra en jämförelse mellan uppfattning hos 

pedagoger i förskola och förskoleklass. Enligt Kvale (1997) är det lämpligt att ha en 

standardisering av formuleringar och ordningsföljd vid just jämförelser.  

 

När vi formulerade våra intervjufrågor valde att ställa relativt öppna frågor om pedagogens 

upplevelser och erfarenheter av utomhusverksamheten. Vårt motiv för detta var att inte ställa 

alltför ledande och abstrakta frågor, utan istället använda frågor som uppmuntrade till ett 

naturligt samtal. Kvale (1997) skriver om skillnaden mellan tematiska forskningsfrågor och  

dynamiska intervjufrågor. De tematiska frågorna är de egentliga viktiga forskningsfrågorna 

som ska besvaras, men de är ofta för abstrakta för ett levande samtal och bör istället 

formuleras om till dynamiska intervjufrågor med en mer deskriptiv form. De dynamiska 

frågorna stimulerar till ett positivt och avslappnat samtal som flyter på och där den 

intervjuade känner sig bekväm att tala om sina erfarenheter. 

 

                                                
4 Se bilaga 2 
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Enligt Kvale (1997) är det bra om intervjun får en ram med inledande och avslutande frågor. 

Våra intervjuer inleddes med några inledande frågor för att skapa kontakt och god stämning 

och för att vi skulle få en uppfattning om förskolornas utomhusverksamhet i stort. 

Avslutningsvis frågade vi om respondenterna hade något att tillägga eller om de hade 

förväntat sig någon ytterligare fråga samt om de hade något ytterligare som kunde vara av 

intresse för vår undersökning.  

 

Vi hade gott om tid till förfogande under intervjuerna och detta ledde till att vi kunde vila i 

tystnad emellanåt. Enligt Kvale (1997) kan det vara bra för själva intervjuns struktur att tillåta 

tystnad ibland, det minskar risken för att intervjun ska bli till ett korsförhör. Istället får 

tystnaden bli det som driver samtalet framåt, respondenten får en chans att tänka efter om det 

är något ytterligare hon vill lägga till sitt svar. Även Trost (2005) menar att det rent av kan 

vara skönt med en stunds tystnad för båda parter. Strävar man efter att skapa en intervju där 

ingen tystnad förekommer så kan det lätt bli så att frågorna blir komplicerade och oklara.  

 

Intervjuerna spelades in på en bandspelare dels för att vi skulle kunna koncentrera oss på 

respondenten och dels för att vi inte skulle riskera att missa någon viktig information. Fyra av 

intervjuerna genomförde vi tillsammans och två av intervjuerna genomförde vi enskilt. Vid 

den ena intervjun där vi var med båda två, intervjuades två pedagoger samtidigt, då de själva 

önskade så. Trost (2005) säger att om två personer intervjuas samtidigt så är det viktigt att 

båda får lika stort talutrymme, likaså är det viktigt att vara medveten om att vissa personer 

kan bli hämmade och inte riktigt våga säga hur den känner, på grund av rädsla för att senare 

råka ut för repressalier, särskilt om det gäller känsliga saker. Vi anser att våra två 

respondenter fick ungefär lika stort talutrymme och stämningen mellan dem verkade god 

vilket gör att vi inte tror att någon av dem blev hämmad av den andre.  

 

4.6 Transkribtion och analysmetod 
 

Vid transkriberingen av intervjuerna valde vi att skriva så ordagrant som möjligt för att vi inte 

skulle missa något som senare skulle kunna visa sig värdefullt vid vår analys av intervjun. Vi 

valde att skriva ut några intervjuer var, men innan talade vi med varandra om hur vi skulle 

omvandla det sagda ordet till text, exempelvis att vi skulle skriva ut emotionella aspekter 

såsom skratt och tankepauser. Vi är dock medvetna att en viss tolkning sker redan vid 
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utskriften, detta säger även Kvale (1997) och menar att det är ett något som bör tas med i 

beaktande vid analysen.  

 

Ljudkvaliteten på banden var varierande vilket medförde att det var ett tidskrävande arbete 

med transkriberingen. Något som vi ej hade tänkt på vid vår första pilotintervju var att det 

hade varit bra att sitta i ett ostört rum. Vi satt vid det tillfället i förskolans kök, vilket ibland 

ledde till att det var svårt att höra vad som sades, till exempel när en telefon ringde eller när 

barnen skulle klä på sig och gå ut. Vikten av att sitta ostört såg vi till att respondenterna var 

införstådda med till de nästkommande intervjuerna. 

 

Analysen skedde enligt den metod som Kvale (1997) benämner ”ad hoc” . Ad hoc är enligt 

Kvale den vanligaste formen av intervjuanalys. Det som karaktäriserar ad hoc är att ingen 

enskild metod används genom hela arbetet utan flera metoder växlar fritt. De olika metoderna 

vi använde oss av var främst meningskoncentrering och meningskategorisering. Tolkning av 

intervjuerna skedde under hela arbetets gång, redan under intervjuerna.  

 

4.7 Reliabilitet och validitet 
 

Trost (2005) poängterar att vid all datainsamlingsteknik är det viktigt att försöka få en 

uppfattning om hur väl den mäter det man vill mäta. De begrepp som används för att beskriva 

det är reliabilitet och validitet. Reliabilitet innebär tillförlitlighet och att mätningarna är 

korrekt gjorda. Som utgångspunkt har alla intervjuerna samma struktur och frågorna ställs på 

samma sätt. Man förutsätter att en mätning vid en viss tidpunkt ska ge samma resultat vid en 

mätning vid ett senare tillfälle. Ju större sannolikhet det är att kunna upprepa samma resultat 

vid två eller flera oberoende mätningar av stabila fenomen, desto högre reliabilitet. Ett 

problem menar Trost är att om man talar om reliabilitet vid kvalitativa intervjuer så förutsätts 

ett statiskt förhållande, men människan är inte eller har inte utan hon gör och handlar.  

 

Med tanke på att det är svårt med tillförlitligheten vid kvalitativa studier och kvalitativa 

intervjuer är det viktigt att visa att datainsamlingen och analysen är seriös och relevant för 

undersökningens syfte. Att ha ett väl utarbetat syfte vid formulerandet av intervjufrågorna 

bidrar till att tillförlitligheten höjs. Likaså att följa de etiska aspekterna vid insamlingen av 

data, att informera respondenten om dennes rättigheter (Trost 2005). Vi valde att ställa frågor 
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i syfte att få en inblick i pedagogers uppfattning. När det handlar om människors uppfattning 

så är den inte statisk. Däremot så ställde vi samma frågor till alla respondenter vilket höjer 

reliabiliteten på vår undersökning. Likaså att vi hade ett väl utarbetat syfte och att vi var noga 

med att följa de etiska aspekterna bidrar till att höja reliabiliteten.  

 

Validitet innebär giltighet och att undersökningen har gjorts på fenomenet som avsetts att 

undersökas och inte på något annat (Trost 2005). Enligt Kvale (1997) kan validiteten också 

gälla innehållet i uttalandena, om svaret respondenten ger är tillförlitligt eller ej. Vi ställde 

öppna frågor där respondenten med egna ord fick berätta om sina erfarenheter, vilket gör att 

vår undersökning fick en hög validitet.   

 

5. Resultat och resultatanalys 
 

Vi kommer att börja redovisa resultatet utifrån våra fyra första frågeställningar. Våran 

jämförelse av förskola och förskoleklass redovisas i anslutning till resultatet av de fyra första 

frågeställningarna. Efter detta kommer en sammanfattning av vårt resultat. 

 

Forskningsfråga nummer fem, om pedagogerna uppfattar uterummet som ett rum för lärande, 

väljer vi att redovisas på ett annat sätt. Vi kommer att tolka vad pedagogerna sagt och väva in 

svaren under de fyra första frågeställningarna. För att sedan tydliggöra resultatet av fråga fem, 

sammanfattar vi de svar vi fått beträffande lärandet i uterummet även under en egen rubrik 

som kommer sist i vår resultatdel.  

 

Vi har numrerat intervjuerna, ett till sex, nummer ett till tre är förskolor och fyra till sex är 

förskoleklasser. I fortsättningen kommer vi, för enkelhetens skull, att i de flesta fallen 

benämna alla som förskolor, utom när det är något som är speciellt på grund av att det är en 

förskoleklass. 

 

För att ge en bild av förskolornas och pedagogernas förutsättningar för utomhusverksamhet 

inleder vi med en kort beskrivning av varje förskolas utemiljö. 
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Förskola nummer ett 

Förskolan är belägen i en tätort i ett gammalt kvarter och är ett fristående hus med en egen 

uppväxt trädgård, fruktträd, stenmur och mycket gräsyta. Dessutom finns sandlådor, gungor, 

klätterställningar och en asfaltsbana för cykling. Förskolan har ca 300 meter till närmsta skog.  

 

Förskola nummer två 

Denna förskola är belägen i en tätort i ett större hyreskomplex. Gården delas med övriga 

boende och beskrivs av förskolläraren som spartansk men med stora gräsytor. Det finns lite 

klätterredskap, gungor, en liten sandlåda och några enstaka träd och buskar. Flera skogar finns 

på gångavstånd. 

 

Förskola nummer tre 

Förskolan ligger på landsbygden i ett fristående hus. Mycket stor uppvuxen trädgård med 

både buskage, öppna ytor, fruktträd, bärbuskar och ett trädgårdsland. Stor sandlåda med 

gungor, ett ” liggande klätterträd” , friggebod och slogbod. Skog och ängsmark i direkt 

anslutning till förskolan. 

 

Förskola nummer fyra 

Belägen i en tätort med en ” typisk”  skolgård, till största delen asfalt men även en stor 

sandplan, klätterställningar och gungor. Skogen och lekpark på kort gångavstånd.  

 

Förskola nummer fem 

Återfinns i en mindre kommundel. Stor gård med både gräs, sand och asfalt. Fruktträd och 

andra lövträd. Två stora sandlådor, klätterställningar, lekstuga, stenformation att klättra på 

och en skogsdunge. Basketkorgar, skateboardramp, ishockeyrink och trädgårdsland. Skog 

med lägerplats 200 meter bort. 

 

Förskola nummer sex 

Förskolan ligger i en tätort. Skolgården består till mestadels av asfalt, men även gräs och en 

grusplan finns. Sandlåda med klätterställning och gungbräda. Gungor och bollplank finns 

också. Skog och lekpark finns i anslutning till skolgården.  

 

Här följer nu redovisning och analys av de resultat vi fått utifrån våra forskningsfrågor. 
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5.1 I vilken omfattning används utemiljön? 
 

Alla barn i förskolorna är ute varje dag, vid minst ett tillfälle. Längden på utomhusvistelsen 

varierar från en timme till sju timmar och gemensamt för alla är att tiden ute ökar under den 

varma tiden på året. Pedagogerna vid förskola ett, två och tre nämner att de under 

sommarhalvåret försöker vara ute både på förmiddagen och eftermiddagen. I 

förskoleklasserna såg det lite annorlunda ut vad gällde hur mycket de var ute. I två av 

förskoleklasserna, fyra och fem, hade barnen sina raster inplanerade på schemat och i den 

tredje förskoleklassen, sex, bestämde barnen själva när de ville vara ute, vissa dagar var flera 

av barnen mer ute än de var inne. Rasterna i förskola fyra och fem var på sammanlagt en och 

en halv timme, ibland kunde det bli något längre eller kortare beroende på hur fort de blev 

klara med maten. Minst en dag i veckan har alla förskolor dessutom en mer planerad 

utomhusverksamhet som oftast är förlagd till skogen eller annan närliggande utemiljö. Tiden 

på den planerade utomhusverksamheten varierar från en timme till fyra, på förskola sex har de 

alltid en heldag. Så var det även på förskola fem tidigare men efter påtryckningar från övriga 

pedagoger på skolan så kände de sig tvungna att minska ner tiden till två timmar. 

 
I genomsnitt två gånger per dag när det är vinter. Sen om några månader då kommer vi säkert att börja gå 
ut redan direkt efter frukost. Så då kan det var dagar som vi inte går in …förrän de går hem (förskola tre). 

 

Sedan har vi en uteaktivitet varje onsdag efter lunch, två timmar. Tidigare var vi ute hela onsdagen men 
vi fick så mycket med kritik från de andra avdelningarna och sedan var det väl så att någon i vårt 
arbetslag också kände att det kunde vara lite kortare tid (förskola fem). 

 

5.1.1 Jämförelse mellan förskola och förskoleklass 
 

Det finns skillnader i hur mycket man vistas ute mellan de olika förskolorna. Av det vi tolkat 

fram ur våra intervjuer beror den skillnaden dock inte på om det är en förskola eller en 

förskoleklass, utan snarare vilken pedagogisk hållning pedagogen på förskolan har.  

 

5.2 Hur används utemiljön? 

5.2.1 Fri lek 
 

På den egna gården förekommer mest fri lek i alla förskolor. Pedagogerna vid förskola ett, två 

och tre uttryckte att de anser att den fria leken är viktig för barnen, både socialt och i ett 
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lärandeperspektiv. Genom leken utvecklas barnen och ett ständigt lärande kan fortgå. Alla 

pedagogerna menar dock att det alltid ska finnas en vuxen med i närheten som kan gå in och 

stötta och hjälpa till om det behövs. Vid förskoleklasserna så var det nästan enbart fri lek på 

den egna gården, pedagogen vid förskola fem uttryckte det så som att när barnen har rast så 

har även hon sin rast och då får hon dessutom möjlighet att plocka fram material till nästa 

lektion. Vid förskola ett, två, tre och sex har barnen möjlighet att ta med sig traditionella 

inneleksaker ut, såsom pärlor, lego, dockor och ritmaterial. Förskola ett och tre tar även med 

sig stafflier och färger ut för skapande verksamhet. 

 
Det tar lång tid för vissa barn innan de ens har kommit igång med sin lek, först blir det mycket det här 
bara springa runt och sedan när de äntligen kommer igång med leken är man då ute för kort tid då hinner 
de lagom börja sin lek, då säger vi att de ska städa…jag kan tycka att barnen bara behöver få leka 
(förskola två). 

 
Att se utemiljön inte enbart som sin utemiljö utan se den som sin vistelsemiljö. Utemiljön och innemiljön 
åker ihop. Man ser det här att man kan leka med barbie ute och vi får ta ut smålego eller traktorerna 
(förskola tre). 

 

5.2.2 Planerade aktiviteter 
 

Ingen av förskolorna har planerade aktiviteter i någon större utsträckning på den egna gården, 

utan när planerade aktiviteter sker är det främst i skogen. När förskolorna går till skogen så 

har förskola ett, tre, fyra, fem och sex delvis planerade aktiviteter, såsom naturruta, ”Hitta 

vilse”  och olika teman. Pedagogerna vid förskola ett, två, tre, fyra och sex säger dock att 

mycket av det som görs i skogen sker spontant, utefter barnens intressen, vilket innebär att 

planeringen inte följs ” slaviskt” . Förskola nummer två som ser sin gård som spartansk går 

ofta och besöker andra utemiljöer, såsom lekparker och skogen. Planeringen på denna 

förskola består mest i vart gruppen ska gå och beroende på vad gruppen stöter på så talar man 

om det. Förskolorna ett, tre och fyra går oftast till ett och samma ställe i skogen, medan de 

övriga varierar och går till olika skogar eller lekparker. De som medvetet väljer samma plats 

gör det för att de anser att det har en positiv inverkan på barnens lek och för att 

uppmärksamma barnen på skiftningar i naturen.  

 
Eller så har vi kanske bestämt att vi ska ”kolla”  på något visst och då gör vi det. Det finns möjlighet men 
inte så att det ska skrivas ner eller att alla måste vara med. Man har inte skolans krav på sig (förskola sex). 

 
Däremot så går vi alltid till samma ställe medvetet för att vi har sett att då tar de vid där leken slutade sist. 
Att de kan börja bygga på någonting som de kan fortsätta på veckan efter (förskola ett). 
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5.2.3 Andra utomhusaktiviteter 
 

Alla pedagoger nämner att utemiljön används för motorisk träning och rörelselekar. Ute 

menar de att det finns gott om plats att springa, klättra och hoppa utan att någon störs av det. 

Vid förskola nummer tre och fem har de ett trädgårdsland där de odlar blommor och 

grönsaker, beroende på vad man jobbar med för tillfället. Barnen får vara med om att så, 

skörda och rensa. Och pedagogerna menar att genom att barnen får vara med från början av 

arbetet, på planteringsstadiet och vidare så ser de att barnen lär samtidigt som de talar om vad 

de gör, handlig och görande vävs samman. Pedagogen vid förskola tre talar dock om att 

intresset hos barnen ibland kunde vara lite varierande. De flesta barnen på denna förskola är 

barn som bor på landet, med nära koppling till naturen och pedagogen menar att om de istället 

odlade till exempel havre, vete eller korn så skulle kanske intresset vara större, eftersom de då 

skulle utgå ifrån barnens egna erfarenheter. Vid förskola ett, två och tre äter de frukt och 

mellanmål ute när vädret tillåter. Förskola nummer tre äter för det mesta även lunch ute under 

sommarhalvåret. Förskola nummer fem och sex äter endast frukt eller medhavd matsäck på 

sina ”skogsdagar” .  

 

Flera av pedagogerna, ett, två, tre, fem och sex, utrycker att de inte ser några begränsningar 

till vad som kan göras ute. De menar att det egentligen bara är den egna fantasin som sätter 

gränserna. Pedagog nummer fem berättar om ett tillfälle då skolan hade friluftsdag i skogen 

med tema Pippi Långstrump, då stod pedagogen mitt ute i skogen och gräddade våfflor åt 

femtio elever. Däremot är det bara vid förskola tre som utemiljön används i full utsträckning 

även till traditionella inneverksamheter, såsom skapande, samlingar och vila.  

 
 Och vi äter ju mellanmålet ute den här tiden på året också (förskola ett). 
 

Vi tänker inneverksamhet ute! Barnen ska aldrig bli drabbade av att vi är ute, då får vi pedagoger se till 
att de kan göra det som de vill ute. Innemiljön och utemiljön åker ihop (förskola tre)! 

 

5.2.4 Pedagogernas deltagande 
 

Alla pedagoger beskriver sin egen medverkan ute som mest iakttagande, att finnas där och 

hjälpa till vid behov, såsom att veva hopprep eller få igång en lek. Hur mycket pedagogerna 

deltar beror dels på vilken grupp de har och dels på vilken aktivitet det gäller, är det planerad 

uteverksamhet så deltar pedagogerna i högre utsträckning. Pedagogerna ett, tre och sex anser 

att om en grupp barn leker bra tillsammans så kan det rentav vara så att pedagogens närvaro 
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stannar upp leken. Däremot anser pedagogerna att de deltar på ett annat sätt ute, att de får en 

mer positiv framtoning framför allt därför att konflikterna mellan barnen upplevs som färre.  

 

Vi har ju barn som bara leker och leker, då har de inte så mycket krav, man ska bara finnas till, att vi finns 
där men inte att vi måste vara aktiva (förskola sex). 

 
Man kan vara med på ett mer positivt sätt ute för det skapar mindre konflikter mellan barnen mot inne 
(förskola tre). 

 

5.2.5 Jämförelse mellan förskola och förskoleklass 
 

Vid barnens fria lek kunde vi inte utifrån undersökningen påvisa någon skillnad mellan 

förskola och förskoleklass. Däremot fann vi en skillnad i att pedagogerna vid förskolorna var  

mer positiva än pedagogerna vid förskoleklasserna till att traditionella inneleksaker togs med 

ut och framför allt gällde detta material för skapande verksamhet.  

 

De planerade tillfällena i skogen var väldigt lika i utförande mellan grupperna. Vi kunde inte 

upptäcka någon skillnad som berodde på om det var en förskola eller en förskoleklass. 

 

Alla pedagoger använde utemiljön till motorisk träning och rörelselekar oavsett förskola. Vid 

en förskola och en förskoleklass användes gården även till odling av grönsaker och blommor. 

Inte heller här kunde vi upptäcka någon skillnad som berodde på om det var en förskola eller 

en förskoleklass.  

 

Matsituationen skiljde sig däremot åt på så vis att det enbart var i förskolan som man åt frukt 

och mellan mål ute. Endast vid förskola tre åts även lunch ute regelbundet. I förskoleklasserna 

hände det vid enstaka tillfällen att man åt medhavd matsäck, då alltid vid planerad 

utomhusverksamhet.     

 

5.3 Vad uppfattar pedagoger som positivt med barnens 
utomhusverksamhet? 

5.3.1 Utrymme 
 

Något som alla pedagogerna nämner som positivt med utemiljön är ytan, att alla barn får plats 

och inte behöver känna sig hämmade på grund av rummets begränsning. Ute behöver inte 

heller leken dämpas och tystas ner, utan den kan få fritt spelrum. Ytan bidrar också till att 
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konflikterna blir färre enligt de flesta pedagogerna. De menar att knuffkontakten minskar och 

att alla får plats. Alla pedagoger utom två (förskola fyra) håller med om detta. Vid förskola 

fyra anser pedagogerna istället att det blir mer konflikter ute, därför att miljön inbjuder till 

tuffare lekar. Dock är de av den uppfattningen att konflikterna kan minska i omfång på grund 

av att det är lättare för alla att vara med i en lek. I detta får de medhåll utav pedagogerna vid 

förskola ett och två. Pedagog två nämner också att egenskaper så som att vara fysiskt stark 

kan bli positivt ute medan det inne kan uppfattas som stökigt och bråkigt.   

 
Ja det man kan se på barnen är att de känner sig fria, glädje och frihet hos barnen plus att det är skönt för 
öronen för oss (förskola två). 

 

5.3.2 Motorisk träning 
 

Alla pedagoger nämner också utemiljöns fördelar vad gäller den motoriska träningen. De 

menar att ute finns det stenar och stockar att klättra på och hinder som stimulerar till rörelse 

på ett naturligt och ekonomiskt billigt sätt. Det är även en fördel sett ur pedagogernas 

synvinkel, det kräver inget extrajobb för dem att anordna olika rörelsebanor. Alla pedagoger 

lyfter också i detta sammanhang upp aspekten att barnen behöver springa av sig för att senare 

kunna koncentrera sig.  

 
Just med banor och sådant som du kanske klistrar upp på golvet, visst kan man göra det inne också men 
ute så får du det ju gratis i skogen, där har du ju stockarna, där har du ju stenarna, där har du ju allting 
(förskola två). 

 
Och det är ju våran bästa gymnastikplats och bästa stället att vara på för det finns liksom utrymme för det. 
Men det är väl mer att de ska få utrymme för sitt rörelsebehov och motoriken tränar de ju på ett helt annat 
sätt ute också (förskola ett). 

 

5.3.3 Utforskande miljö 
 

Pedagogerna vid förskola två, tre, fyra och sex anser att utemiljön stimulerar till upptäckande 

tillsammans med barnen, de blir medundrande pedagoger. De menar att utemiljön är mer 

oförutsägbar, det finns hela tiden nya saker att upptäcka och se och mycket sker på barnens 

initiativ. Barnen i sin tur känner att de blir sedda och att de kan bidra till vad de ska lära sig. 

Pedagogen vid förskola två tar även upp aspekten av den språkliga utvecklingen ute. Hon 

menar att ute finns det hela tiden nya saker att prata om och benämna. Hon dokumenterar vad 

de gör och upptäcker med hjälp av digitalkamera och barnen kan sedan berätta till bilderna, 

både för varandra och för sina föräldrar.  
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Och sen har vi ju roligt, att det är ju roligt att upptäcka saker tillsammans med barnen när man går iväg 
och man kan få nya saker att prata om (förskola två). 

 
De upptäcker så mycket liksom när man är ute på ett annat sätt…det är lite oförutsägbart (förskola fyra). 

 

5.3.4 Hälsoaspekter 
 

Flera av pedagogerna talar om att det skapas ett inre lugn i barnen vid utomhusvistelse. 

Barnen blir inte störda i sin lek och det upplevs som skönt för både kropp och själ att vistas 

ute. Pedagogerna vid förskola ett, tre och fem nämner vikten av att vara ute med tanke på 

hälsan. De anser att många barn sitter mycket stilla idag och utomhusvistelse i förskolan blir 

en motvikt till det. En annan pedagogerna, förskola sex, ser det som en viktig uppgift för 

förskolan att visa barnen vilka möjligheter som finns i utemiljön. Dessutom menar 

pedagogerna ett, tre och fem att infektionsrisken minskar och barnen blir piggare och friskare. 

I detta sammanhang nämner två stycken verksamhetsformer som ”Ur och skur”  i positiv 

bemärkelse.  

 
Det är nog det här att barnen kan verkligen få ro att leka och inte ha så mycket störande andra saker runt 
omkring sig. Det skapas ett inre lugn hos barnen, det är skönt för hela kroppen att vara ute (förskola tre). 

 
Sedan det här med ”Ur och skur”, det är ju bevisat att de barna sällan blir sjuka, och blir de det så 
tillfrisknar de fort (förskola fem). 

 

5.3.5 Alla sinnen används 
 

En av pedagogerna, nummer fem, tar upp aspekten av att alla sinnen kommer till användning 

ute, att barn behöver lära med hela kroppen. Pedagogen menar att alla sinnen kan samverka 

för att lära in på olika sätt, t ex att känna lukten av regn, att känna smaken av regn på tungan 

och höra ljudet av regn mot något hårt. Sedan kan eleverna associera till regn med alla sina 

sinnen, sätta ord på allt de upplever. Detta får barnen möjlighet till i en utomhusmiljö.  

 
Barnen lär sig med hela kroppen och med alla sina sinnen på ett helt annat sätt när de får vara ute 
(förskola fem). 

 

5.3.6 Jämförelse mellan förskola och förskoleklass 
 

Alla pedagoger var av uppfattningen att bland det mest positiva utomhus var ytan. Ytan i sig 

bidrar till att alla får plats att röra sig utefter sitt behov. I och med att barnen har möjlighet att 
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röra sig på ett naturligt sätt blir den motoriska träningen bra menade pedagogerna. Vi kunde 

inte heller här påvisa någon skillnad mellan yrkesgrupperna. Inte heller när det gäller 

uppfattningarna om utemiljön som upptäckande miljö, eller utemiljöns positiva inverkan sett i 

ett hälsoperspektiv, kunde vi upptäcka någon skillnad mellan pedagogerna som kunde 

härledas till respektive arbetsplats. 

 

Endast en av pedagogerna talade om utemiljöns möjligheter till att använda alla sinnen. 

Denna pedagog arbetade i en förskoleklass. 

 

5.4 Vad uppfattar pedagoger som svårigheter med 
utomhusverksamheten? 

5.4.1 Praktiska svårigheter 
 

Praktiska svårigheter ute såsom att hålla sig torr, varm och mätt är något som flera av 

pedagogerna är ense om. Pedagogerna nämner att barnens kläder kan vara ett problem vid 

utevistelse. Det kan antingen vara att de har ofunktionella kläder eller att det helt enkelt 

saknas kläder för utomhusvistelse. Kylan vintertid kan också vara ett hinder. Det blir svårt att 

äta ute och göra finmotoriska saker som t ex att bygga lego. En av pedagogerna, förskola två, 

var av den uppfattningen att det var svårt att äta ute året om. Detta framför allt därför att deras 

utemiljö inte var planerad för det, möblerna var inte anpassade för små barn och därför valde 

den pedagogen oftast att gå in och äta. Ytterligare ett praktiskt problem ute som två av 

pedagogerna, nummer tre och sex, nämner är toalettbesök, framförallt vid tillfällen när 

gruppen lämnar gården. Detta är ett problem även sommartid. 

 
Om inte barnen har funktionella kläder kan man uppleva.. alltså det är sådant som man kan bränna energi 
på som pedagog, på fel sätt. Att ogga över då, när det inte är funktionella på något vis. Om man inte har 
vantar och extrakläder med sig (förskola tre). 

 
Och så är det det där med toaletten, om man är långt bort, som kan vara lite problematiskt. Att få dem att 
förstå att de måste gå på toaletten innan vi går iväg (förskola sex). 

 

5.4.2 Koncentrationssvårigheter 
 

Hälften av pedagogerna, förskola ett, fyra och fem, uttrycker att de kan uppleva att barnen har 

svårt att koncentrera sig vid samlingar och genomgångar ute. Det är annat som lockar och stör 

runt omkring dem. De anser också att barnen oftare talar mer med varandra än att de lyssnar 
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på vad pedagogen talar om utomhus. Dessa pedagoger är av den uppfattningen att det är 

lättare att samla gruppen och tala om saker i den vanliga inomhusmiljön. Dock är de av den 

uppfattningen att vid skogsvistelse så är problem med koncentrationen mindre. Vid vistelse på 

den egna skolgården, detta gällde vid förskola fyra, kom det ofta andra elever från andra 

klasser som ville delta i det som skedde vilket uppfattades som störande. Det var framförallt 

störande för pedagogerna som blev distraherade och tappade tråden. Att barnen har svårt med 

koncentrationen utomhus håller inte pedagog tre med om, hon är av den uppfattningen att det 

är mycket som stör inomhus istället. 

 
Om man ska prata med en lite större grupp ute kan det vara svårare att fånga dem, det är större rymd, mer 
som kan distrahera (förskola fem). 

 

5.4.3 Ovana att vistas i naturen 
 

Två av pedagogerna, förskola ett och sex, talar om barnens ovana att vistas i naturen som ett 

problem, detta gäller de tillfällen när grupperna går till skogen. Barnen upplevdes ha svårt att 

hitta på aktiviteter och svårt att röra sig i naturen. En av pedagogerna, nummer sex, tror att det 

kan bero på att barn i dag är mer stillasittande framför dator och tv. Naturen, och att vistas i 

naturen, blir främmande för många barn. Dock menar båda pedagogerna att det är ett problem 

som inte är bestående utan med tiden så vänjer sig barnen och blir mer positiva. Pedagog ett 

är av den uppfattningen att om barnen får leka, laga mat och bara vara i naturen så blir de så 

småningom vana och känner sig också mer bekväma i skogen. 

 
Vi har försökt att prova på att laga mat ute för att barnen ska känna sig lite mer bekväma med att vara ute. 
För det märks ju att det är många som inte är vana (förskola ett). 

 
En del barn har svårt för det i början. De har ingen vana att vara ute, så de har väldigt svårt att komma till 
ro i skogen, att veta vad de ska göra och så (förskola sex). 

 

5.4.4 Jämförelse mellan förskola och förskoleklass 
 

När det gäller praktiska svårigheter uppfattade pedagogerna det i stort sett lika oavsett 

arbetsplats. Inte heller vid uppfattningen om koncentrationssvårigheter ute eller barnens vana 

att vistas i naturen skiljde sig pedagoggrupperna åt. Återigen ligger skillnaden i uppfattning 

hos den enskilde pedagogen.  
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5.5 Sammanfattning av resultatet utifrån fråga 1 - 4 
 

Genom vår intervjustudie har vi fått den uppfattningen att mycket av utomhusverksamheten i 

förskola och förskoleklass sker på ett liknande sätt, oavsett vilken utemiljö som används. Det 

är främst fri lek och vid något tillfälle i veckan sker en planerad aktivitet som oftast förläggs 

till en annan plats, ofta till en plats som kan liknas vid det som vi tidigare nämnt som natur. 

Det vi kunde se som skiljer sig åt var att inom förskolan fanns en större tolerans för att ta med 

leksaker och material ut än vad som fanns inom förskoleklassen. Något som även kan skilja 

sig ganska mycket åt inom förskolan, oavsett om det är förskola eller förskoleklass, är tiden 

som barnen vistas ute. Allt ifrån en timme till hela dagar förekommer, beroende på 

pedagogernas förhållningssätt. På de flesta förskolor äter man vissa måltider ute, främst 

mellanmål eller frukt. Inom förskoleklassen förekom det endast vid vissa utflykter.  

 

Det som pedagogerna i vår studie framhåller som positivt med barnens utomhusverksamhet är 

främst utrymmet ute, att alla får plats och att den motoriska träningen stimuleras på ett 

naturligt sätt. Flera nämner också utemiljön som en utforskande miljö där alla sinnen används. 

Likaså nämner pedagogerna utevistelse som positivt för hälsan. De svårigheter som framkom 

var främst av praktisk karaktär, att hålla sig varm, torr och mätt. Några pedagoger framhöll 

även att koncentrationssvårigheter och ovana att vistas ute i naturen kunde vara ett problem, 

detta var dock inte ett problem som alla pedagoger var överens om. En av pedagogerna 

uttryckte sig tvärtom, att det var mer som störde inne och att det för barnen vid hennes 

förskola var naturligt att vara ute.  

 

5.6 Uppfattar pedagogerna uterummet som ett rum för lärande? 
 

Vår tolkning av resultatet utifrån fråga ett till fyra är att pedagogerna i vår studie, dock i 

varierande grad, uppfattar uterummet som ett rum för lärande, även om de inte alltid uttrycker 

detta med egna ord. Att vi gör den tolkningen beror på att de ändå uttrycker flera exempel på 

en användning av och en uppfattning om uterummet som ett rum för lärande.  

 

Utemiljön används av alla pedagoger till motorisk träning och där är alla överens om 

utemiljöns stora fördelar. Alla pedagoger går regelbundet med sina barn ut i naturen i syfte att 

på ett konkret sätt visa på naturens skiftningar och fenomen. Fyra av pedagogerna, två, tre, 
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fyra och sex, är av uppfattningen att utemiljön stimulerar till upptäckande tillsammans med 

barnen och att de har möjlighet att bli till medundrande pedagoger. Pedagog nummer två 

menar att den språkliga träningen stimuleras ute genom att de hela tiden får nya saker att tala 

om, saker och upplevelser som de även kan återberätta senare. Vid två förskolor, tre och fem, 

används utemiljön till praktiska aktiviteter som odling, där handling och språk kopplas 

samman. Skapande verksamhet utomhus förekommer framför allt vid förskola ett och tre.  

 

Pedagog fem uttrycker att barn lär med hela kroppen och genom alla sina sinnen, vilket enligt 

henne gör utemiljön till en lärande miljö. Pedagogen vid förskolan nummer tre försöker att 

inte se utemiljön som enbart utemiljö utan som en del av sin vistelsemiljö, att innemiljön och 

utemiljön åker ihop. Detta förklarar hon med att det hon gör i en aktivitet ute eller det hon ser 

att barnen leker ute kan hon ta upp och samtala med barnen om i en samling inne, eller att det 

som barnen har gjort eller talat om inne kan senare konkretiseras i utemiljön. På så vis menar 

hon att en ” röd tråd”  skapas i verksamheten. 

 

Alla pedagogerna nämner även hälsoaspekter som en viktig del i att vara ute, de menar att 

barnen mår både fysiskt och psykiskt bra av att vistas utomhus. Infektionssjukdomar minskar, 

ett inre lugn skapas och koncentrationsförmågan ökar efter att barnen har ”sprungit av sig” .  

 

6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 
 

Vårat val av forskningsmetod, en kvalitativ intervjustudie, anser vi vara relevant då vi ville 

belysa pedagogernas uppfattningar om utomhusverksamhet i förskola och förskoleklass. Då vi 

har använt oss av en kvalitativ forskningsmetod är vi dock medvetna om att några generella 

slutsatser inte kan dras, eftersom undersökningsgruppen är för liten.  

 

Vi valde att ställa öppna frågor till pedagogerna då vi ville få ett naturligt samtal och deras 

spontana reflektioner. Vi ville inte sätta våra ord på deras tankar och deras synsätt under 

intervjuerna, vilket medförde att svaren vi fick var varierade. Som exempel kan nämnas att 

endast en pedagog tog upp aspekten att alla sinnen används ute och att lärandet främjas av 

det. Om vi istället hade ställt en direkt fråga om pedagogernas uppfattning om sinnenas 

användning utomhus så hade förmodligen fler pedagoger instämt i detta. I sin tur ledde detta 
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till att den jämförelse vi tänkte göra mellan pedagoger verksamma i förskola respektive 

förskoleklass i vissa fall blev svår att utläsa, just på grund av att pedagogernas svar varierade. 

Att jämförelsen skulle bli svår att utläsa i vissa fall var inget vi själva blev medvetna om 

förrän vi gjorde vår analys av alla intervjuerna. Analysen av vår pilotintervju gav oss inte 

heller den informationen eftersom vi inte gjorde någon jämförelse där.  

 

Urvalet av våra intervjupersoner anser vi vara relevant för vårt syfte. I och med att vi inte 

valde pedagoger utifrån deras arbetssätt utan genom slumpen fick vi mer varierad bild 

verksamma pedagogers uppfattningar.  

 

Genomförandet av intervjuerna gick bra. Bandspelaren fungerade, tiden vi hade till 

förfogande var tillräcklig och stämningen mellan intervjuare och respondent var god. Vid fyra 

av intervjuerna deltog vi båda två som intervjuare, vilket vi upplevde positivt framför allt för 

att följdfrågorna blev fler. Vid en intervju deltog två respondenter vilket vi upplevde var 

mindre bra. Inte så att talutrymmet blev begränsat eller att de hämmades av varandra men 

svaren blev ej så utvecklande som vi tror att de hade blivit om vi intervjuat dem var för sig. 

Det blev mycket att de endast instämde i varandras svar. 

 

6.2 Resultatdiskussion 
 

Vad som alla pedagogerna i vår studie framhåller som positivt med utomhusmiljön är 

utrymmet. Genom utrymmet och den varierade miljön ges barnen goda möjligheter till 

motorisk stimulans och fysiska aktiviteter på ett naturligt sätt menar pedagogerna. Vikten av 

fysiska aktiviteter kopplat till lärande talade redan Rousseau om (Hammerman, Hammerman 

& Hammerman 1964/1994). Rousseau har inte varit ensam om denna teori utan har följts av 

flera forskare som t ex Key, Dewey och Montessori (Brügge & Szczepanski 2002). En nutida 

förespråkare för teorin att fysiska aktiviteter ska kopplas till kommunikativa processer i syfte 

att nå ett djupinriktat lärande är Roger Säljö (2000). Intressant är att i vår studie var det endast 

en pedagog som med egna ord tog upp aspekten av att lärande sker genom fysiska aktiviteter 

och genom alla sinnen. Trots att pedagogerna inte direkt uttalade att lärande sker genom 

fysiska aktiviteter, är vår tolkning den att de ändå är av den åsikten och att mycket av det som 

de ger uttryck för är utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Alla pedagogerna 

poängterade hur viktig den motoriska utvecklingen är för barnen och att de anser att utemiljön 



 37 
  

främjar motoriken genom den varierade miljön. Genom att barnen får utveckla sin motorik 

genom att springa, hoppa, krypa, åla och rulla, stimuleras flera sinnen samtidigt och Granberg 

(2000) menar att det är genom att använda alla sina sinnen som barn utvecklar sin kunskap 

och erfarenhet om omvärlden. Vi kopplar även det pedagogerna uttryckte om att barnens 

rörelse har positiva effekter på deras koncentrationsförmåga till vad den forskare, Patrik 

Grahn, som Granberg (2000) hänvisar till har kommit fram till, nämligen just det att 

koncentrationsförmågan har visats sig vara större hos barn som vistas i en omväxlande 

utemiljö. 

 

En av pedagogerna, pedagog två, lyfter fram utomhusverksamheten som positiv även för 

barnens språkutveckling. Hon säger att genom att hon upplever saker tillsammans med barnen 

ute får de mycket att prata om, både med varandra och senare även med andra genom att de 

återberättar det de upplevt för kamrater och föräldrar. Hon menar även att hennes barn, varav 

många är av invandrarbakgrund, får ett rikare språk genom att hon hela tiden benämner det 

som de stöter på och upplever. På det viset får barnen en relation till språket, och den 

koppling mellan upplevelse och språk, som de sociokulturella förespråkarna Säljö (2000) och 

Lundegård (2004) menar är så viktig för lärandet, skapas.  

 

Flera av de andra pedagogerna är av samma åsikt enligt vår tolkning, då de bland annat 

uttrycker att mycket av aktiviteterna och konversationen ute sker på initiativ från barnen. 

Enligt Ericsson (2002, 2004) är det just denna förskjutning av initiativ som leder till att 

frågande och interaktion blir framträdande pedagogiska redskap sett utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv. Alla pedagoger i vår studie framhåller också att deras egen framtoning blir mer 

positiv ute därför att de inte behöver ge barnen lika mycket tillsägelser och tillrättavisningar. 

Att initiativet förskjuts till barnen och att pedagogernas framtoning är positiv menar vi leder 

till att konversationen blir på en mer jämlik nivå, och pedagogen har möjlighet att bli till den 

medundrande pedagog som Nyhus Braute och Bang (1997) skriver om som så viktig för att 

fånga barnens koncentration.  

 

Att pedagogerna upplever sig just som medundrande vid utomhusvistelsen, framför allt när 

grupperna gick ut i naturen, är något som framkommer vid flera av intervjuerna. Pedagogerna 

menar att de kan vara medundrande tack vara att utemiljön är så oförutsägbar och att det är 

roligt att upptäcka saker ute tillsammans med barnen. Pedagogerna upplevde också vid dessa 

tillfällen att de lyckades i större utsträckning fånga barnens koncentration. Som tidigare 
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nämnts så fick pedagogerna vid dessa tillfällen ett medundrande förhållningssätt och detta 

tolkar vi som anledningen till att koncentrationen ej störs på samma sätt i skogen, eleverna 

känner sig delaktiga i sitt lärande.  

 

Flera av pedagogerna i vår studie, till exempel nummer två och fem, talar emellertid om 

barnens bristande koncentration som ett problem ute. De menade att det var mycket som 

störde runt omkring och de valde därför att gå in vid genomgångar eller samlingar. Att barn 

upplevs som okoncentrerade, högljudda och mycket aktiva ut kan enligt Ericsson (2004) bero 

på brist på vana. Tiden som barnen i vår studie tillbringade utomhus varierade ganska mycket, 

alltifrån en timme om dagen till hela dagar. Ericsson (2002) menar att barn inte blir trygga 

och vana att vistas i naturen genom enstaka utedagar, utan för att uppnå trygghet krävs 

regelbundenhet. En anledning till den okoncentration som pedagogerna upplevde kan vara att 

barnen inte känner en tillräcklig trygghet i utemiljön. De har ännu inte fått en den ordentliga 

grunden att stå på som Ericsson (2002) menar är nödvändig för att kunna ta nästa steg i 

pyramiden. 

 

Detta kan vi koppla till förskola tre, där barnen större delen av dagarna vistas utomhus och 

där pedagogen vid förskolan inte upplever sin grupp som otrygg ute. Tvärtom sa hon, ”det är 

så naturligt för oss att vara ute” . Denna pedagog var också av en annan åsikt beträffande  

koncentrationen hos barnen ute, hon upplevde att det var mycket som störde inne istället. Det 

kanske kan bero på att för dessa barn är innemiljön i förskolesammanhang mer ovan än 

utemiljön. Pedagogen vid förskola nummer tre sa sig inte heller försöka särskilja utemiljön 

från innemiljön utan uttryckte att hon försökte se utemiljön som sin vistelsemiljö, att hon ville 

skapa en ” röd tråd”  genom verksamheten. Detta synsätt, att låta innemiljö och utemiljö 

komplettera varandra, menar Dahlgren & Szczepanski (2004) är ett verkningsfullt didaktiskt 

förhållningssätt för att nå vad de kallar ett djupinriktat lärande. 

 

Barns ovana vid att vistas i naturen är annars något som flera av pedagogerna tar upp. Detta 

kopplar vi till vad Leicht Madsen (1999) skriver om vår förändrade syn på naturen genom 

tiden. Vi bor framförallt i städer och naturen är inte längre en naturlig del av vår vardag. Även 

Ericsson (2004) skriver om att människor i dag inte har en naturlig koppling till naturen vilket 

hon menar beror på våra olika bakgrunder och erfarenheter. En av pedagogerna, nummer sex, 

ansåg att en av förskolans viktiga uppgifter var att visa vad som finns att göra ute, för att 

barnen i förlängningen ska känna sig bekväma och hemma i naturen.  
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En annan aspekt som framkom i studien var att ett medvetet val av att återkomma till samma 

plats gjorde att barnens lek utvecklades och att de blev mer bekväma i utemiljön. Att 

medvetet välja återkommande platser betonar både Ericsson (2002) och Granberg (2000) som 

viktigt just för att öka barnens vana och trygghet i naturen. Granberg (2000) skriver också om 

att barn måste få tid till att först orientera sig på platsen innan de kan komma igång med att ta 

in nya erfarenheter. En av våra respondenter, nummer två, påtalade detta och menade att tiden 

ute inte får vara för kort, leken hinner då aldrig komma igång eftersom barnen först bara 

behöver få springa runt.  

 

Andra svårigheter som framkom i studien var praktiska svårigheter som att barnen hade 

ofunktionella kläder, problem med toalettbesök ute och svårigheter med mat, framför allt 

vintertid. Enligt Brügge (2002) är det av yttersta vikt att basala behov så som att vara varm, 

torr och mätt tillgodoses om utomhusverksamheten ska bli lyckad vilket gör att detta, enligt 

vår tolkning, är svårigheter som bör tas på allvar och om möjligt försöka komma till rätta 

med. Toalett och mat är något pedagogen själv kan påverka och åtgärda, däremot är 

problemet med ofunktionella kläder av en annan karaktär. Där har inte pedagogen någon  

möjlighet att direkt påverka situationen eftersom det till stor del är en föräldrafråga, vilket 

också framkom i studien som frustrerande för pedagogerna.  

 

6.3 Egna reflektioner 
 

Att pedagogerna inte med egna ord kopplade fysiska aktiviteter till lärande tror vi kan bero på 

flera saker. En orsak kan vara, som vi tidigare skrev, våra öppna, icke ledande, frågor. En 

annan orsak kan vara att pedagogerna ser det som något självklart, framför allt tror vi att detta 

gäller pedagogerna i förskolan. Förskolepedagogiken har, tror vi, en annan tradition om var 

och hur lärandet sker. Pedagogerna i förskolan poängterade också vikten av fri lek som en del 

i barnens sociala utveckling. Om detta uttryckte sig pedagogerna i förskoleklassen inte på 

samma sätt, trots att de också är förskollärare med samma utbildning. Vi tror det kan bero på 

att de socialiserats in i skolans traditionella värld med planerad lärande verksamhet inne och 

raster med fri lek på bestämda tider. Anmärkningsvärt, enligt vår uppfattning, är att en av 

pedagogerna, verksam i en förskoleklass, hade efter påtryckningar av kollegor minskat sin tid 

ute med barnen till förmån för mer traditionell inneverksamhet! Detta kan kanske även vara 
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en bidragande orsak till att aktiviteter såsom skapande inte förekommer i någon större 

utsträckning ute i förskoleklasserna. 

 

Att pedagogerna inte i högre utsträckning direkt eller heller medvetet kopplade utomhus-

verksamheten med lärandet tolkar vi som ett uttryck för att den traditionella synen på 

lärandets var och hur i stor utsträckning lever kvar, i många fall ända ner i förskolan. Det 

sociokulturella perspektivet på lärande, där konkreta upplevelser och språkliga sammanhang 

vävs samman har inte slagit igenom överallt än, trots att det inte är något modernt perspektiv. 

 

När vi gjorde våra jämförelser mellan hur utemiljön används i förskola och förskoleklass, 

upptäckte vi att skillnaderna som fanns inte gick att härröra till vilken grupp pedagogen 

tillhörde utan främst låg hos den enskilde individen. Det enda som skilde sig tydligt mellan 

grupperna var måltiderna, vid förskoleklasserna åt barnen alltid maten inne. Detta tror vi dock 

inte har något med pedagogens uppfattning att göra utan beror framför allt på praktiska skäl, 

att barnen har en skolrestaurang att gå till.  

 

Något som alla pedagogerna talar om är utemiljöns positiva påverkan på hälsan. Detta hade vi 

ej tagit med i vår bakgrund då vi inte ansåg det direkt kopplat till vårt syfte. Dock är det 

intressant, och indirekt menar vi att det påverkar lärandet i högsta grad, då en god fysisk och 

psykisk hälsa bidrar till en ökad uthållighet och ökad koncentrationsförmåga. Om barnen inte 

skulle ha hälsan så skulle de i förlängningen inte heller kunna ta in nya lärdomar, de skulle 

helt enkelt inte orka med en hel dag i skolan, och lärandet skulle stagnera. 

 

Den frustration vi upplevde att pedagogerna kände över när barnens kläder inte fungerade för 

en utomhusverksamhet är värt att reflektera över. Att många idag lever utan vardaglig kontakt 

med naturen tror vi kan vara en bidragande orsak till att barnen inte har funktionella kläder. 

Många föräldrar är nog inte själva vana att vara ute i naturen och är heller inte medvetna om 

vilka kläder som fungerar för att vara ute en hel dag. Men var går gränsen för pedagogens 

ansvar och var tar föräldraansvaret över? Hur mycket tid och möda ska pedagogen lägga ner 

på information till föräldrarna utan att föräldrarna ska ta det som kritik? Och vem blir lidande 

om kläderna inte fungerar? Ska gruppen stanna hemma eller ska det enskilda barnet följa med 

och frysa? Det här är svåra etiska frågor som vi känner att vi inte har hittat något svar på, 

varken i litteraturen eller genom våra intervjuer och det vore intressant att studera hur 

förskolor där det bedrivs mycket utomhusverksamhet löser dessa frågor.  
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Sammanfattningsvis vill vi även kort reflektera över om en bra grund läggs i förskolan för att 

även i senare skolår kunna bedriva en lyckad utomhuspedagogik. Vi anser att vi genom vår 

studie har fått den insikten att så är det endast i vissa fall. Vid flera av förskolorna tror vi att 

utomhusvistelsen är tidsmässigt för kort och för ensidig för att barnen ska känna sig naturliga 

och bekväma i en utemiljö. De uppnår inte den trygghet som är grunden i pyramiden vid 

lärande utomhus. Vid de förskolor där barnen vistas ute långa stunder dagligen och där 

vardagliga aktiviteter så som att äta, vila, leka och kommunicera ingår och vävs samman, får 

barnen däremot den vana och trygghet de behöver med att vistas ute, i syfte att lärandet ute 

ska främjas och fortgå även uppåt i åldrarna. Vid dessa förskolor fungerar uterummet som ett 

rum för lärande, sett ur ett sociokulturellt perspektiv. 
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              Bilaga 1 
 
 
 
 
Uterummet – ett rum för lärande? 
En kvalitativ intervjustudie 
 
Vi heter Margareta Gustavsson och Therese Kraft. För närvarande studerar vi på 
lärarutbildningen vid Örebro Universitet. Vi är inne på vår sista pedagogikdel där vi ska 
skriva en C-uppsats på 10 poäng.  
 
Efter att ha läst kursen Natur och skapande 40 poäng så känner vi oss nyfikna på hur man kan 
ta tillvara på naturen, och även kanske se den som ett extrarum, i förskola och skola. Vår 
uppsats kommer att försöka belysa detta genom intervjuer med personal inom skolan och 
barnomsorgen.  
 
Vår intervju beräknas ta ca 40 minuter. Vi kommer att närvara båda två under intervjun och vi 
kommer att växla med att intervjua. Vi kommer att använda oss av bandspelare, för att 
minimera risken att vi missar något. Allt som sägs under intervjun kommer endast att vara 
tillgängligt för vår studie och varken person, skola eller ort kommer att kunna identifieras. 
Bandinspelningarna kommer att raderas efter att uppsatsen är klar. All medverkan sker på 
frivillig basis och du som intervjuas har rätt att när som helst avbryta ditt deltagande. 
 
Är det så att du har speciella önskemål angående var intervjun ska äga rum så får du gärna 
framföra dem. Annars är det bra om vi kan sitta i ett enskilt rum där det inte är allt för mycket 
spring eller prat. 
 
 
Vi ser tacksamt fram emot ert deltagande. 
 
Tack på förhand! 
 
Margareta Gustavsson    Therese Kraft 
0221-12966     0221-51657 
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             Bilaga 2 
 
 
 
Intervjufrågor inför C-uppsats om utomhuspedagogik 
 
 
1. Beskriv hur er utemiljö ser ut? Har den alltid sett ut så eller har ni varit med och påverkat 
den? På vilket sätt och varför i så fall? 
 
2. Hur mycket vistas eleverna/barnen utomhus? Är eleverna/barnen positiva eller negativa till 
utomhusvistelse? Är personalen positiv eller negativ till utomhusvistelse? 
 
3. Gör ni några medvetna gruppindelningar inför utevistelsen? Varför eller varför inte? 
 
4. Har ni planerad uteverksamhet eller är det mest rast/fri lek? Om planerad verksamhet, hur 
ofta? Hur långa pass? Varför har ni inte planerad verksamhet? 
 
5. Upplever du att planeringen av uteverksamheten tar mer eller mindre tid än planeringen av 
inomhusverksamhet? 
 
6. Hur mycket deltar du som pedagog i elevernas utomhusaktiviteter? Är det någon skillnad 
jämfört med elevernas inomhusaktiviteter? På vilket sätt, i så fall? 
 
7. Upplever du någon skillnad i kommunikationen mellan eleverna i utomhusmiljö jämfört 
med inomhusmiljö? Hur är det med kommunikationen mellan elev och lärare i utom- resp 
inomhusmiljö? 
 
8. Vad upplever du som mest positivt med att arbeta utomhus? Vilka fördelar har uterummet? 
Är det något som fungerar avsevärt mycket bättre i en utomhusmiljö? Vad, i så fall och varför 
tror du? 
 
9. Finns det några speciella svårigheter med utomhuspedagogik? Är det något som fungerar 
avsevärt mycket bättre i en inomhusmiljö? Finns det något som ni känner att man ej kan göra 
ute? 
 
10. Är det något du vill tillägga? 
 
 
 


