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Sammanfattning
Enligt Lars Owe Dahlgren och Anders Sczcepanski (1997) är utomhuspedagogik ett begrepp 

som idag ökar. Om barn får vistas mer utomhus blir de friskare, piggare, gladare, lugnare och 

mindre konfliktbenägna. Flera forskare har också visat att inlärningen fungerar bättre när barn 

blandar teori och praktik, vilket kan leda till att även barn med koncentrationssvårigheter 

klarar sig bättre utomhus. Syftet med vår studie är att undersöka hur pedagoger i olika 

förskolor använder sig av utomhusmiljön, samt hur pedagogerna uppfattar lärandet utomhus. 

Metoden i vår studie består av intervjuer med åtta verksamma pedagoger. Förskolorna har tre 

olika inriktningar, nämligen I Ur och Skur, utomhusprofil samt traditionella. Resultatet visar 

att alla förskolor på ett eller annat sätt använder sig av lärandet utomhus. De använder det 

bara på olika sätt, det kan vara allt från att lära barnen om naturen till att bara få springa av 

sig. Flera pedagoger påpekar att det är viktigt att vara medupptäckare och medforskare 

tillsammans med barnen för att de på bästa sätt ska lära sig utomhus och ha en pedagog att 

återkoppla sina tankar till. 
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1. Inledning
Idag sitter många barn allt fler timmar framför tv, tv-spel och datorn, visar Ingunn Fjørtoft 

(2001). Fjørtoft anser att detta är något som påverkar deras hälsa på ett negativt sätt. Enligt 

Kathleen Burriss och Larry Burriss (2011) blir barnen piggare, gladare, lugnare och mindre 

konfliktbenägna om de får vistas mer utomhus. Även den fysiska aktiviteten visar sig vara en 

friskfaktor som gör att en lång rad sjukdomar uteblir, både på kort och lång sikt. Fredrika 

Mårtenson med flera (2011) visar att forskning på utomhusvistelse har en sak gemensamt och 

det är att människan hör hemma i naturen, och därför har naturen dessa positiva effekter på 

både den fysiska och mentala hälsan. Burriss och Burriss (2011) påpekar även att när barnen 

är ute och leker testar de även sina färdigheter och utvecklas motoriskt, socialt, emotionellt 

och kognitivt. De får även bättre förutsättningar att lära sig utomhus eftersom där kan alla 

sinnen användas. Anders Sczcepanski (2006) visar att utomhus kan barnen rent praktiskt få 

prova, betrakta och erfara miljön som stärker individen samt att barnen blir mer kreativa och 

öppna för nya lösningar ute. Genom en utomhuspedagogik som bygger på sinnlig erfarenhet, 

enligt Sczcepanski, blir lärandet mer djupinriktat. En direkt fysisk kontakt med kultur- och 

naturfenomen ökar autenciteten i lärandet. Sczcepanski betonar att:

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse och 

reflexion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer (Sczcepanski 2006, s 90).

När barn i förskolan leker får de en möjlighet att upptäcka och undersöka vardagsfenomen, 

vilket leder till en nyfikenhet och bättre uppfattning om sin egen omvärld. Förskolans 

verksamhet ska även finna utrymme för barns planer, fantasier och kreativiteter i leken och 

lärandet. Utomhusmiljön ska locka till lek och andra aktiviteter både i den planerade miljön 

på gården och i naturmiljö. Våra svenska förskolor förväntas idag också stötta barnens 

utveckling och läroplanen för förskolan betonar vikten av daglig utomhusaktivitet, utveckling 

och välmående. Fler och fler förskolor arbetar med lärandet utomhus och det är därför 

intressant att undersöka hur pedagogerna ser på detta samt hur de använder sig av området 

runt förskolan och närmiljön. Läroplanen för förskolan visar att arbetslaget ska:

Ge barnen möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön, och ge barnen möjlighet att 

lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet samt få bekanta 

sig med det lokala kulturlivet (lpfö 98/2010)
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Vårt intresse för lärandet utomhus uppkom under vår lärarutbildning med inriktning natur och 

skapande, där mycket av vår utbildning var belagd utomhus. Detta gjorde att vi lärde oss på 

ett annorlunda men bra sätt. Vi fick en variation av både teoretiska och praktiska ämnen. 

1.1 Problemformulering och syfte 
Vi anser att det är en viktig del i barnens vardag på förskolan att få möjlighet att vistas ute och 

utvecklas där. Fokus i vår c-uppsats ligger vid att se hur pedagoger på förskolor säger sig 

arbeta med lärandet utomhus. För att undersöka detta valde vi ut  I Ur och Skur-förskolor,  

förskola med utomhusprofil och traditionella förskolor. Med traditionella förskolor menar vi 

de förskolor som inte har inriktning I ur och skur. Eftersom det finns många olika sorters 

förskolor är detta viktigt att poängtera. 

Vårt syfte med studien är därför att undersöka hur pedagoger i olika förskolor använder sig av 

utomhusmiljön, samt hur pedagogerna uppfattar lärandet utomhus.

1.2 Frågeställningar
Hur ser pedagogerna på lärandet utomhus?

Vilka möjligheter/hinder finns med lärandet utomhus?

Vilken utemiljö används i förskolan och hur används den? 

1.3 Begreppsförklaringar
Utomhuspedagogik

Forskning om lärandet utomhus eller utomhuspedagogik i Sverige är relativt ung. Nationellt  

centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom, NCFF; vid Örebro Universitet 

beskriver att ”utomhuspedagogik är ett tematiskt och ämnesövergripande forsknings- och 

utbildningsområde som fokuserar platsens betydelse för lärande, hälsa och rekreation”. 

(http://www.oru.se/NCFF/Vara-omraden/Utomhuspedagogik/ ) En viktig del av 

utomhuspedagogiken är att synliggöra människan och samhället i kretsloppen. NCFF visar 

även att utomhus förbättras barns inlärning; de kommer ihåg 50 procent av det de hör och hela 

80 procent av det de upplever när de är utomhus. Barns stress minskar också utomhus. Med 

hjälp av utomhuspedagogiken får kroppen sitt behov av rörelse och hjärnan stimuleras med 

hjälp av alla sinnesintryck.
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I Ur och Skur

I Ur och Skur-pedagogiken utgår från Friluftsfrämjandets pedagogik, och innebär ett lustfyllt 

upplevelsebaserat lärande, oftast ute men också inne. Friluftsfrämjandet (2012) beskriver att 

genom detta lärande tillfredställs barnens behov av kunskapande, rörelseförmåga och 

samtillhörighet, med hjälp av alla sina sinnen och hela kroppen. En samtillhörighet till 

gruppen och naturen syftar till att skapa trygghet, gemenskap, kreativitet, en känsla för andra 

och social utveckling. Närheten till naturen som finns i denna pedagogik ger barnen ett 

friskare, mer nyfiket och mer miljömedvetet samhälle. Pedagogernas roll är att vara 

medupptäckare, medundersökare, medupplevare och medagerande tillsammans med barnen 

och gruppen. I Ur och Skur-pedagogiken är ett arbetssätt och ingen driftsform. Förskolorna, 

skolorna och fritidshemmen med inriktningen drivs i statlig, kommunal, kooperativ regi, eller 

också som friskola. 

1.4 Disposition
Vi börjar i kapitel 2 med att beskriva vad tidigare forskning visar gällande lärandet utomhus 

och vad utomhusmiljön betyder för förskolans verksamhet. Utifrån dessa två ämnen finner vi 

några teman som vi går igenom. 

Vidare beskriver vi i kapitel 3 vilken metod vi använder oss av samt hur genomförande och 

analys går till. 

Resultatet av vår studie presenteras i kapitel 4 där vi identifierar tre kategorier, nämligen 

motiv för utevistelsen, hinder för lärandet utomhus samt lärandemiljön.

 I kapitel 5 diskuterar vi resultatet i relation till vårt syfte och kopplar till tidigare forskning 

och egna reflektioner. 

Metoddiskussionen i kapitel 6 avslutar själva arbetet med egna tankar om vårt metodval. 

Kapitel 7 innehåller avslutande tankar om studien och hur vi kan föra vidare forskning på 

ämnet. 
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2. Inramning av forskningsfältet
I detta avsnitt kommer vi att behandla det som tidigare forskning visar i samband med 

lärandet utomhus eller utomhuspedagogik som det även kallas. Detta är viktigt för att få en 

överblick över forskningsområdet. När vi sökte tidigare forskning så valde vi att använda 

exempelvis sökorden utomhuspedagogik och utomhusmiljö. Därefter började vi göra 

sökningar även på hälsa, leka och lära ute, förskola. 

Efter att ha läst en del tidigare forskning kom vi fram till att det fanns några fler områden 

inom utomhuspedagogik och utomhusmiljö, nämligen rörelse, motorik och hälsa som blev ett 

tema till utomhuspedagogik, detta utifrån syftet med studien som var att undersöka hur 

pedagoger använder utomhusmiljön samt pedagogernas uppfattning om lärandet utomhus. Vi 

ville även ta reda på mer forskning om förskolepedagogens kompetens utomhus.

Vår inramning av forskningsfältet består av vetenskapliga böcker, forskningsartiklar men 

även någon form av handbok. Med handbok menar vi de böcker som inte har någon 

forskningsgrund att stå på och det är Friluftsfrämjandets Lära Ute (2009) och Ann Granbergs 

bok Barns utevistelse (2000). Dessa handböcker användes av oss för att förtydliga vissa 

aspekter. Den forskning vi hittade var mycket användbar för vår studie, då vi fick relevant 

information och ny lärdom av läarandet utomhus.

2.1 Utomhuspedagogik och lärandet utomhus
Gunnar Sundgren (2005) menar att en person som haft stor betydelse för 

utomhuspedagogiken är John Dewey som såg att något som borde utvecklas tidigt hos barn 

och ungdomar var ett undersökande och forskande förhållningssätt, att praktisk kunskap var 

lika viktig som teoretisk samt att lärandet var erfarenhetskonstruerat. Sundgren beskriver att 

Dewey förordade ett ämnesintegrerat förhållningssätt som det bästa lärandet för barn, learn to  

do by knowing and to know by doing (Sundgren 2005). Dewey ansåg att barn lär sig genom att 

skapa relationer i handling. Barn bör också få möjlighet att reflektera över sitt eget lärande. 

Sundgren förklarar att Deweys handlingsteoretiska perspektiv går att finna i dagens 

läroplaner. Ett exempel är:

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, 

förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. 
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Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka 

kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, 

men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens 

lärande bli mångsidigt och sammanhängande. ( Lpfö98/2010 s 8-9)

Detta citat visar att barn behöver få utforska sin omvärld med hjälp av både teori och praktik. 

Detta kan kopplas till Emilia Fägerstam (2012) som använde sig av området kring skolan 

tillsammans med sina elever för att utveckla utomhuspedagogiken. Fägerstam beskriver i sin 

studie att de använde sig av ett närbeläget stall och den intilliggande naturen för att utveckla 

elevernas kunskaper. Lärandet utomhus och teori blandat med praktik visade sig ha stor 

betydelse för elevernas fortsatta kunskaper. Dessa kunskaper kunde ses mest i språk och 

matematikundervisningen. Även Johan Öhman (2011) anser att när människan använder sig 

av utomhusmiljön är det ett sätt att lära från verkligheten. Det stärker barnens motivation och 

ökar deras intresse för att lära samtidigt som det visar att det finns andra undervisningsformer 

än de traditionella. Utomhuspedagogiken ska ge en direktkontakt med naturen och baserat på 

den egna upplevelsen ska barnet skapa en relation till landskapet.

Forskningen visar enligt Britta Brügge och Anders Sczcepanski (2007) på ett viktigt steg för 

förskolan, vilket är att den traditionella undervisningen bör ses över. Den starka 

motsättningen mellan praktik och teori behöver förskolan komma bort ifrån. Brügge och 

Sczcepanski anser att mycket av lärandet inom skolan idag sker vid dator eller genom 

teoretiskt beskrivande. Utomhuspedagogiken kan här betyda väldigt mycket och ses som en 

bas för kroppens behov av rörelse och sinnliga erfarenheter. Dock påpekar Brügge och 

Sczcepanski att fler förskolor och skolor redan har insett betydelsen av att använda sig av 

utomhuspedagogik. För att tillgodose kraven från läroplanen bör pedagogerna se utemiljöns 

möjligheter att fungera som en lärandemiljö. De bör också arbeta tillsammans i arbetslaget 

kring lärandet utomhus, se uterummet som ett komplement till inomhusmiljön samt att lägga 

grunden för ett friluftsliv i förskolan. Öhman (2011) poängterar att om pedagogen använder 

sig av lärande utomhus utvecklar barnen levande kunskaper som ekologiska samband men får 

även positiva tankar om naturen.  Enligt Sczcepanski (2008) förenar utomhuspedagogik en 

känsla, en handling och tanke där landskapet utanför blir en arena och lärmiljö, pedagogerna 

behöver bara finna undervisningsstrategier som får barn att reflektera och lära mer. 
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Dahlgren och Sczcepanski (1997) menar att utomhuspedagogik är en undervisningsmetod 

som konfronterar oss med olika sinnesintryck samt leder till bättre minnesbehållning. Detta 

kan även ses hos Fredrika Mårtensson (2004) som menar att barn använder och iakttar den 

fysiska omgivningen med sina sinnen och blir känslomässigt uppfyllda av att samspela med 

den. Sczcepanski (2007) refererar till Maurice Merleau-Ponty som menar att pedagogen bör 

sätta in ”den levda kroppen” i ett vidgat pedagogiskt sammanhang. Vidare beskrivs att 

Merleu-Ponty ansåg att kroppen och själen var en helhet och att lärandet skedde i samspel 

mellan både en fysisk och mental dimension. 

Öhman (2011) visar att det finns vissa hinder för lärandet utomhus. Barnen kan ge uttryck för 

rädsla, olust och obekvämlighet och detta gör att barnen inte kan ta till sig lärandet utomhus. 

Barnen kan känna en rädsla för att lämna den trygga förskolan, vara rädda för att träffa på 

otäcka djur eller att barn och pedagoger ska gå vilse. Det visar sig även att det finns barn som 

inte kan ta i organiskt material eller vara i miljöer som upplevs som smutsiga. Öhman anser 

också att yngre barn är lättare att motivera än de äldre. De yngre tar sina uppgifter utomhus på 

stort allvar medan de äldre ser sin chans att få komma från skolan en stund och göra något 

annat. Vidare anser Öhman att undervisning utomhus har en stor potential rent pedagogiskt. 

Sverige har med tanke på allemansrätten och tätortsnära naturmiljöer mycket bra 

förutsättningar att bygga vidare på och utveckla för vår utomhuspedagogiska tradition. 

Camilla Bergholm (2006) visar dock i sin studie att pedagoger kan finna vissa hinder med att 

arbeta utomhus. Det kan exempelvis vara att barngruppen är för stor och pedagogerna för få, 

brist på tid eller verksamhetens läge. Om verksamheten ligger i centrala delar av staden kan 

det vara både komplicerat och handla om ekonomin när det kommer till transportmöjligheter 

till naturområden. 

2.2 Utomhusmiljö 
Jane Brodin och Peg Lindstrand (2008) betonar att det är viktigt för små barn att utforska och 

upptäcka naturen och miljön runt omkring. Naturen utvecklar barns nyfikenhet och blir ett 

redskap för utveckling, där små barn ofta leker med naturmaterial så som sand, lera och 

vatten. Det visar sig i Susanne Klaars och Johan Öhmans (2012) studie att pedagoger 

uppmuntrar barnen att leka med olika naturmaterial, inom rimliga gränser. Det som är 

avgörande för dessa lekar är att barnen har lämpliga kläder på sig. Lekar utomhus stimulerar 

barns sinnen och främjar det informella lärandet. Detta kan vi koppla till Fredrika Mårtensson 
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(2011) som anser att de olika sinnesintrycken samverkar till en helhet, där barnets aktiviteter, 

upplevelser och värderingar av omgivningen inte skiljs åt. 

Gunilla Ericsson (2004) har gjort undersökningar som visar att utomhus är det lättare att 

stimulera och motivera barnen och det finns fler tillfällen till lek och skratt. Barnens 

upplevelser blir till gemensamma minnen i gruppen, och på så sätt blir gruppen också mer 

sammansvetsad. Eva Ärlemalm-Hagsér (2008) visar att barn skapar en förståelse av sig själv, 

av andra och sin omvärld genom ett samspel med barn, kamrater och vuxna i barns sällskap 

och miljön som barnet växer upp i. Pia Björklid (2004) visar också att barn aktivt utforskar sin 

närmiljö genom sina lekar. Utforskandet leder till en bättre förståelse och kunskap om miljön. 

Resultaten från Björklids studie visar även att utomhuspedagogiken påverkas av hur miljön 

runt förskolan är beskaffad och vilka lekmöjligheter barnen har i grannområdet, samt att barn 

som vistas på naturrika förskolegårdar leker mer och bättre då. Björklid anser att de får ut mer 

av sin lek när de har mer naturmaterial att leka med. Detta kan Mårtensson (2011) stärka 

eftersom hon beskriver att naturelement vid lekredskap och öppna ytor av förskolegårdar ger 

mer aktiviteter och lekar, samt att det sociala samspelet förbättras. Naturelementen gör barnen 

nyfikna, får de intresserade och gör att de vågar utforska och skapa nya saker. 

Ingunn Fjørtoft (2001) visar i sin studie att de flesta förskolebarn i Skandinavien har upplevt 

positiva utvecklingsresultat genom att vara ute i den naturliga miljön. Mårtensson (2011) visar 

också att om utomhusmiljön runt förskolan är stor och har möjligheter till mycket natur, blir 

utomhusleken mer flexibel i sin struktur där plats, lektema och barngruppen snabbt kan 

förändras. Detta resulterar i en rörlig lek med mycket fysisk aktivitet, men även en mental 

rörlighet med mycket fantasiflöden. Vidare beskriver Szczepanski (2007) vikten av 

förskolegårdar med naturinslag och större ytor att leka på då den miljön stimulerar till mer tid 

utomhus och en bättre lekkvalitet. Detta har även Patrik Grahn (2007) studerat och funnit nio 

olika huvudkategorier för leklandskapet i utomhusmiljön. Huvudkategorierna är: rofylld, vild, 

artrik, rymd, allmänning, refug (viste), samvaro, kultur och tillgänglighet och närhet. Dessa 

kategorier handlar främst om sinnen och känslor. Grahn beskriver miljön som viktig för barn 

och hur den kan bidra till att barn utvecklas. Dock finns det även en baksida av detta då den 

fysiska miljön kan verka utvecklingshämmande, om leklandskapet inte är komplett. 

Utemiljön, anser Grahn, kan döda lusten att utveckla lekar. Det kan bli svårare för barnen att 

leka i smågrupper eller så kan barnen hämmas i sitt sätt att upptäcka då det inte finns något att 

upptäcka. Det är en fråga om miljön och tryggheten som pedagogerna förmedlar som blir 
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viktiga. Pedagogernas värderingar om lekens betydelse i utemiljön blir avgörande för barns 

utveckling. Som pedagog kan man ha många goda intentioner med att vistas ute men det är 

enligt Grahn inte lätt att skapa bra förutsättningar till lek och utveckling i en ”fattig” miljö. 

Fägerstam (2012) visar i sin studie att barn som vistas ute i naturen även tar vara på den mer 

än om de inte vistas i den alls. De får en helt annan uppfattning om vad vår natur betyder.

2.3 Utomhuspedagogik i förskolan
Efter att ha läst tidigare forskning om utomhuspedagogik och utomhusmiljö fick vi fram 

ytterligare begrepp som vi ansåg vara relevant för vår studie. Dessa begrepp är rörelse, 

motorik och hälsa som presenteras tillsammans och förskolepedagogens kompetens som 

presenteras enskilt.

2.3.1 Rörelse, motorik och hälsa
Fjørtoft (2001) visar i sin studie att allt yngre barn sitter många timmar framför tv, tv-spel och 

datorn, vilket kan resultera i olika hälsoproblem som till exempel fetma hos yngre barn. I 

Fjørtofts studie framgår också att barn som har skogen som sin lekplats, presterar bättre 

grovmotorisk förmåga än barn som leker vid en traditionell lekplats. Detta kan även ses i 

Rune Storlis och Trond Løge Hagans (2010) studie, utomhus kan barnen leka mer fysiska 

lekar som leder till utveckling av grovmotoriken. Utomhus är lekplatser och lekytor 

utformade efter barnens behov och ökar deras fysiska, sociala, känslomässiga och kognitiva 

utveckling. Storli och Løge Hagan anser också att om barn får stora ytor och olika slags 

miljöer att leka på och röra sig fritt, ökar chanserna till att barnen kan sitta stilla vid en 

samling. Mårtensson (2011) beskriver att den fysiska aktiviteten är en cental friskfaktor som 

gör att ett antal sjukdomstillstånd uteblir, både på kort och lång sikt. Detta kan relateras till 

Fägerstam (2012) som påpekar att även inlärningen kan fungera bättre och att naturen har en 

läkande effekt på bland annat koncentrationssvårigheter och stress. Även Margareta 

Söderström (2011) visar att barn med uppmärksamhetsstörning fungerar bättre efter att ha 

vistats utomhus. Hon visar på att naturen har en lugnande inverkan på barn med 

uppmärksamhetsstörning.

Söderström (2011) fortsätter visa att i Norden upplever de flesta människor att de mår bättre 

av att vistas ute i naturen. Naturen gör att människor rör sig mer fysiskt men kan också ge ett 

inre lugn. Dock anser Söderström att det inte finns så många medicinska studier som visar att 

barn och ungdomar mår bättre när de vistas i naturen. Hon anger att det är svårt att mäta 

upplevelser och kroppsliga förändringar som orsak till detta. Söderström anser att det inte 
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enbart är att leka utomhus som är det viktiga, utan även att miljön gör så att barns lek och 

rörelse stimuleras. Hon beskriver vidare att om barn leker och utvecklas i naturlika miljöer 

använder de hela sin kropp, får bättre balans och starkare muskler.

Sczcepanski (2008) har visat i sin studie vikten av innehållet i lärandet och om innehållet 

också bygger på sinnlig erfarenhet blir lärandet mer djupinriktat. För att öka autenciteten i 

lärandet är den fysiska närheten till natur och kulturfenomen viktig. På så sätt knyter barnen 

an till ett förhållningssätt som vi människor var menade att göra. Sczcepanskis studie visar 

vidare att barnen inte bara lär sig genom att se bilder, läsa eller lyssna på pedagogerna, barnen 

lär sig också genom att känna, lukta och smaka. Det är viktigt att låta barnen använda hela sin 

kropp och alla sina sinnen, då det breddar och kompletterar lärandet. Sczcepanski relaterar till 

John Dewey när han beskriver tesen att det verkliga livet hade naturliga utgångspunkter till 

lärande. Dewey ville öppna dörrar till lärandet och skapa en växelverkan mellan teori och 

praktik. Deweys tänkande relateras till Katarina Swartling-Widerström (2005) som beskriver 

att det uppstår ett möte mellan kroppen och livsvärlden:

Rörelse är att lära känna andra, göra saker ensam eller tillsammans med andra. Det är också rörelse 

att lära sig läsa, skriva, räkna, spela boll, dansa, sy i knappar och att utföra olika yrkesuppgifter 

såsom att programmera datorer, operera, föreläsa, anlägga vägar med mera.  Att besöka olika 

platser, vistas ute i naturen och dylikt är också rörelse (Swartling-Widerström 2005, s 73-74)

Burriss och Burriss (2011) påpekar som så många andra, när barn är ute och leker testar de 

sina färdigheter. Genom att till exempel hoppa, springa eller klättra får hjärnan förnyad 

tillförsel av blod. Kunskapen har dock vuxit sig starkare och forskare har sett hur barnen 

utvecklas både motoriskt, socialt, emotionellt och kognitivt av hur undervisningen utformas. 

Barnen blir piggare, lugnare, gladare och mindre konfliktbenägna om de får vara ute i naturen. 

Brügge och Sczcepanski (2007) menar att barn växer i en fysisk miljö. De anser att de barn 

som inte säger så mycket under en traditionell lektion eller samling i förskolan blir mer 

engagerade och vågar mer i utemiljön vilket medför att de lättare kan utvecklas.  

Vi behöver möta barnet som hel individ och ge barnet möjlighet att lära på ett mångfacetterat sätt.

[…] Med vetskap om stressrelaterad ohälsa, om den fysiska aktivitetens och uterummets 

gynnsamma effekter på hälsan känns det positivt och naturligt att kunna erbjuda 

utomhuspedagogiken som ett friskt alternativ (Nina Nelsson 2007, s 114-115).
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För att tillmötesgå alla barn och deras behov är det viktigt att pedagogen ser uterummet som 

det komplement det är. Det är viktigt att pedagogen ser vilka stora möjligheter som finns för 

att få barnen att lära sig saker naturligt samt att deras hälsa kan bli bättre. Pedagogen kan visa 

barnen hur viktigt det är att vistas ute i naturen och på så sätt lära sig ta vara på den. Men för 

att barnen ska kunna vistas ute kalla vinterdagar behöver de ha rätt kläder för årstiden, 

exempelvis regnkläder, overall, vattentåliga vantar, mössa och fodrade stövlar. Camilla 

Bergholm (2006) visar i sin studie att kläder kan vara ett hinder för utomhuspedagogik. Detta 

kan dock förhindras genom att pedagogerna ger en grundlig information till föräldrarna från 

start om vilka kläder barnen bör ha i verksamheten. Klaar och Öhman (2012) menar också att 

pedagogerna kan förklara för barnen om vikten med att ha rätt kläder på sig när man är ute. 

Ann Granberg (2000) beskriver vikten av att som pedagog faktiskt se till så att barnen är torra, 

varma och mätta. Detta kan relateras till Brügge (2007) som anser att den som är våt, kall och 

hungrig inte alls bryr sig om att titta på blommor eller att studera intressanta myror. Något 

som är viktigt vid dessa tillfällen är att pedagogen är närvarande och ser till barnens behov.

2.3.2 Förskolepedagogens kompetens
Tidigare talade Brügge och Sczcepanski (2007) om att utomhuspedagogiken kan ses om en 

bas för kroppens behov av rörelse och sinnliga erfarenheter. Vidare anser de att pedagogen på 

detta sätt kan levandegöra läroplanens intentioner. Utomhus blir pedagogen en tydlig förebild 

och väldigt viktig för tryggheten i gruppen. Pedagogen bör se utemiljön som lärandemiljö och 

framför allt arbeta utifrån ett problembaserat lärande inom arbetslaget. Friluftsfrämjandet 

(2009) styrker detta genom att pedagogen i I Ur och Skur-pedagogiken bör vara 

medupptäckare och medupplevare i gruppen. Pedagogen kan med fördel öppna för nyfikenhet 

hos barnen genom att ställa spännande frågor. Dock visar Klaar och Öhman (2012) att 

pedagogerna i deras studie sällan är de som styr. Istället är det barnens egna upptäckter och 

undersökningar som är i fokus. Pedagogerna finns där och hjälper barnen att utveckla sina 

idéer och hjälper dem att komma vidare. 

Susanne Thulins (2006) resultat visar att den pedagogiska kvaliteten inte enbart har att göra 

med vilken inställning förskollärarna har till läroplanen. Det är även relevant att se på hur och 

i vilken utsträckning som förskollärarna använder sin kompetens. Thulin poängterar att det är 

viktigt att förskollärarna har kunskap om det aktuella innehållet och vet vilka mål som skall 

uppnås för att se det som ett innehållsenligt mål som barnen kan ta till sig.
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Ingrid Pramling Samuelsson och Sandra Sheridan (2006) påpekar att det hela tiden blir 

angeläget att utöka pedagogernas kompetens. Vidare beskriver de den teoretiska kompetensen 

som ligger i pedagogens uppdrag att ta till sig om barns lärande. Även den didaktiska 

kompetensen är viktig. Pedagogen bör utveckla sitt tänkande och sitt sätt att se på de 

didaktiska frågorna samt hur man ger barnen förutsättningar och skapar utmaningar åt barnen, 

så de kan utvecklas i sitt lärande. Ett hinder som dock kan uppstå vid lärandet utomhus 

beskriver Camilla Bergholm (2006) om. Ibland är pedagogerna oroliga för att arbeta utomhus 

med barn då de inte har tillräckligt med kunskaper. Landets lärarutbildningar måste därför 

tänka steget längre och skaffa sig ”kunskaper i utomhusundervisningens pedagogik och 

didaktik” (Bergholm 2006, s3). Detta utvecklar Sczcepanski (2006) genom att påpeka de 

omfattande utbildningsinsatser som skulle behövas ute bland verksamhetens pedagoger 

kontinuerligt. 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) menar att pedagogerna också behöver en social 

kompetens som visar att de kan förstå och ta andra perspektiv, tolka, kommunicera samt vara 

flexibla. Många lärare har idag en mycket god kunskap kring barns lärande men Pramling 

Samuelsson och Sheridan menar att det krävs tre saker vid en förändring.

 Dessa är: 

 att lära sig om barn vilket menas att pedagogen ser barnet och deras intressen, 

 att lära sig samhällets krav att försöka förstå och göra läroplanen till sin egen, 

 att lära sig en del om sig själv. Vi bär mycket med oss från vår egen uppfostran och 

utbildning och pedagogen kan då behöva förändra delar av detta för att kunna se 

barnen och vad de behöver.

En bra förutsättning, som vi beskrev tidigare i kapitlet, är att pedagogen tillhandahåller 

aktiviteter som skapar nyfikenhet och där barnen kan upptäcka på egen hand framför 

prestation och konkurrens (Ericsson 2004). Brügge och Sczcepanski (2007) tillägger att om 

pedagogen kan använda klassrummet eller innemiljön på förskolan som komplement till 

uterummet, har pedagogen möjlighet att öka barnens nyfikenhet och motivation. Detta gör att 

rummet ute blir en lika naturlig del av barnens vardag på förskolan som inne.
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2.5 Sammanfattning
För att utveckla ämnet utomhuspedagogik kan pedagogerna låta barnen utforska sin omvärld 

både med teori och praktik. När pedagogerna blandar dessa två har det visat sig ha stor 

betydelse för barnens fortsatta kunskaper. Vi tolkar den tidigare forskningen som att detta är 

mycket bra för barnen då de kan få en helt annnan förståelse för saker om de både kan få höra 

det rent teoretiskt men samtidigt får göra det praktiskt.

Brügge och Sczcepanski (2007) anser att flera förskolor redan idag har insett betydelsen av att 

lära utomhus. De visar det viktiga med att se utemiljöns möjligheter och att uterummet bör ses 

som ett komplement till innemiljön. Egentligen innebär det att allt pedagogerna och barnen 

gör inomhus kan även göras utomhus bara pedagogerna har den rätta kompetensen och 

fantasin att utvecklas. Detta gör att pedagogerna behöver mer utbildning kring just lärandet 

utomhus för att kunna tillgodose alla barns utveckling, då de flesta barn befinner sig olika 

långt i sin utveckling. Även Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) menar att det är viktigt 

att hela tiden öka pedagogernas kompetens. Pedagogerna bör hela tiden utveckla sitt tänkande 

kring de didaktiska frågorna och sitt sätt att se på dem. Det är också viktigt att pedagogerna 

arrangerar aktiviteter som skapar nyfikenhet till lärande där barnen kan upptäcka saker både 

på egen hand men även tillsammans med pedagogerna.

Både Sczcepanski (2007) och Öhman (2012) anser att lärandet utomhus stimulerar barnens 

alla olika sinnesuttryck och att de lär med hela kroppen. Vidare anser Sczcepanski att lärandet 

är en del av ett förhållningssätt som vi människor är menade att ha. Han betonar även vikten 

av att barn inte enbart lär sig genom att titta på bilder, läsa eller lyssna på pedagogerna utan 

även genom att smaka, lukta och känna. Detta anser Sczcepanski breddar och kompletterar 

barnens lärande då de får använda hela sin kropp och sina sinnen. Liknande anser även 

Burriss och Burriss (2011) att barn som är ute och leker testar sina färdigheter genom att 

hoppa, springa eller klättra. De anser att barnen blir piggare, lugnare, gladare och mindre 

konfliktbenägna om de får vara ute i naturen.
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3. Metodavsnitt
Vår studie utgår från en kvalitativ undersökning. Denna metod valdes då den ansågs ha mest 

relevans i relation till studiens syfte, då fokus låg i att beskriva pedagogernas sätt att uppfatta 

lärandet utomhus. Kvalitativa data enligt Denscombe (2009) innebär:

Vad karaktäriserar kvalitativa data som har samlats in på ett bra sätt? Ett viktigt kännetecken är att 

de är inriktade på naturligt förekommande, vanliga händelser i naturliga miljöer, så att vi får ett 

ordentligt grepp om hur ”verkligheten” ser ut (citerat i Denscombe 2009, s 399).

Detta sammanfattar bra vad det är som karaktäriserar kvalitativa data. Vi har använt oss av 

detta till vår undersökning för att vi anser oss ha nytta av det då vi vill undersöka just naturligt 

förekommande och vanliga händelser i pedagogernas naturliga miljöer.

Denscombe (2009) beskriver att när forskaren vill få andra människors åsikter, uppfattningar, 

känslor och erfarenheter så är det en fördel att använda sig av intervjuer. Vi valde utifrån detta 

intervjuer, eftersom det i vår undersökning var pedagogerna på de olika förskolorna som vi 

ville lägga fokus på. Detta för att undersöka deras uppfattningar om samt hur de använde 

utomhusmiljön, närmiljön och naturen för att utveckla barnens lärande. Vi utgick från 

intervjuer då det kändes mest relevant för vår studie, då det var pedagogernas uppfattningar 

kring ämnet utomhuspedagogik som var i fokus. 

3.1 Intervjuer och utformande av intervjuguide
Ingrid Unemar Öst (2008) anger tre grundantaganden när det gäller intervju som metod. I 

samtal och kommunikation mellan människor skapas kunskapen. Denna kunskap sker genom 

samspel mellan intervjuare och intervjuperson. Utifrån våra samtal förstår vi både världen och 

oss själva i samtalet.

Kvale och Brinkmann (2009) påpekar att den kvalitativa forskningsintervjun ger unika 

möjligheter att få beskrivningar av den naturligt levande vardagen. De anser också att den 

kvalitativa forskningsintervjun fokuserar på bestämda teman med hjälp av öppna frågor.

Utifrån Kvale och Brinkmann (2009) valde vi att använda oss av halvstrukturerade intervjuer, 

då vi hade öppna frågor samt var flexibla med våra följdfrågor. Kvale och Brinkmann 

beskriver att en halvstrukturerad livsvärldsintervju försöker förstå olika teman i vardagen 

utifrån respondentens värld. Dessa intervjuer liknar ett vardagligt samtal mellan två personer, 
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men har ändå ett syfte och några inbegripande frågor. Vi kan även finna halvstrukturerade 

intervjuer hos Denscombe (2009), men han kallar dem istället för semistrukturerade 

intervjuer. Denscombe tillägger att svaren ofta är öppna och det är respondenterna som 

utvecklar sina svar som är det mest relevanta. Dessa intervjuer utförs utifrån en intervjuguide 

som fokuserar på vissa områden med några enstaka frågor. Intervjuer genomfördes med 

pedagoger, för att få en helhetsbild av verksamheten och utomhusmiljön. Vi valde att utgå 

från en intervjuguide som även relateras till Kvale och Brinkmann (2009) som beskriver hur 

forskare genomför en intervju. För att få ett strukturerat förlopp i intervjun anser de att 

forskaren bör använda sig av en intervjuguide. Denna guide kan ange några av ämnena som 

skall behandlas eller vara mer detaljerad med välformulerade frågor. För att göra vår 

intervjuguide utgick vi från syftet med undersökningen och frågeställningarna. Unemar Öst 

(2008) beskriver att intervjuguiden bör formuleras så att bakgrundfrågor kommer först. En 

intervjuguide bör också vara fokuserad på vissa ämnen och följdfrågor bör ställas. Det är 

viktigt när det gäller följdfrågor, att forskaren lyssnar till svaren för att på så sätt kunna 

utveckla dessa följdfrågor. I slutet av en intervjuguide kan man mycket väl låta 

respondenterna avsluta med egna tankar, till exempel kring utomhuspedagogik. 

När vi bestämt oss för vilket syfte och vilka frågeställningar vi ville ha i vår studie, 

formulerade vi tillsammans några intervjufrågor (se bilaga 1). Vår intervjuguide började med 

att ställa frågan Hur länge har du arbetat inom förskolan? Den andra frågan blev lite mer 

personlig eller som Kvale Och Brinkmann kallar den en inledande fråga, som kunde ge oss en 

utförlig beskrivning av hur respondenten såg på lärandet utomhus. Sedan valde vi att ställa 

fler inledande frågor och följdfrågor beroende på respondentens svar. Vi avslutade med att 

fråga om respondenten själv ville lägga till något om lärandet utomhus. 

Vi genomförde två stycken pilotstudier eftersom vi redan på förhand visste att vi ville 

genomföra intervjuerna enskilt. Efter pilotstudierna märkte vi att det behövde ändras och 

läggas till vissa frågor i intervjuguiden. Detta för att vi inte fick tillräckligt utförliga svar för 

vår studie.  

3.2 Etiska överväganden
Enligt Martyn Denscombe (2009) bör forskaren vid insamling av data, i analysprocessen samt 

vid publiceringen respektera deltagarnas rättigheter. De bör se till att de medverkande inte 

lider skada, samt att arbeta på ett sätt som är ärligt och respektingivande för de medverkandes 
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integritet. För att förtydliga ytterligare menar Denscombe att det finns viktiga principer som 

forskaren bör arbeta efter. 

Dessa principer har vi i vår undersökning arbetat efter och i enlighet med Vetenskapsrådets 

(2011) forskningsetiska principer har vi tagit hänsyn till informationskravet. När vi första 

gången tog kontakt med förskolorna hade vi med oss ett brev där vi förklarade syftet med 

undersökningen. Där framgick också att deltagandet var frivilligt och att pedagogerna hade 

rätt att avbryta undersökningen när som helst. Samtyckeskravet följde vi också eftersom vi 

intervjuade pedagoger, de kunde själva bestämma sin medverkan. Vidare beskrev vi också i 

brevet att namn på pedagoger och förskolor skulle förbli anonyma och ingen skulle kunna röja 

deltagarnas identitet. Detta förklarade vi även för pedagogerna innan vi startade intervjun och 

påpekade att de när som helst kunde avbryta intervjun. På så sätt anser vi att vi uppfyllt 

konfidentialitetkravet. När det gäller nyttjandekravet så användes uppgifterna som vi samlade 

in endast till undersökningens ändamål samt att vi skulle förstöra materialet efter att vår 

uppsats blivit godkänd.

3.3 Urval
Utifrån syfte och frågeställningar har vi valt att undersöka flera förskolor. Vi valde ut 

pedagoger från I Ur och Skur-förskolor, förskolor med utomhusprofil och traditionella 

förskolor för att få en så bred bild av lärandet utomhus som möjligt. Vi sökte på två 

kommuners hemsidor för att få fram de aktuella förskolorna. Med tanke på den 

tidsbegränsning vi hade så valde vi ut de pedagoger som svarade först. Därför blev det något 

ojämnt fördelat med pedagoger på de olika förskolorna. Vi är också väl medvetna om att inga 

manliga förskolepedagoger är med i intervjuerna men vi känner ändå genom pedagogernas 

åldersskillnad att vi fått ett rättvist resultat. Förskolorna ligger i en medelstor stad i mellersta 

Sverige samt en mindre tätort i mellersta Sverige. 

Förskola A är en förskola med utomhusprofil och är belägen i ett villaområde i en mellanstor 

stad. Förskolan har närhet till skog, vattendrag och ängar. På den här förskolan intervjuar vi 

tre pedagoger som alla är utbildade förskollärare.

 Pedagog A1 är en kvinna cirka trettio år och har arbetat inom förskolan i ett och ett 

halvt år och på den här förskolan endast tre månader. 

 Pedagog A2 är kvinna i cirka trettiofem-årsåldern och har arbetat inom förskolan i tio 

år och på den här förskolan i tre och ett halvt år.
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 Pedagog A3 är kvinna i sextio-årsåldern och har arbetat inom förskolan i trettiotre år 

och på den här förskolan i fyra år.

Förskola B är en I Ur och Skur-förskola belägen i ett tätbebyggt bostadsområde i en 

mellanstor stad. Förskolan har närhet till en stor skog. Här intervjuar vi en kvinna i trettio-

årsåldern. Hon har arbetat inom förskolan sedan januari 2012 och haft denna förskola som sin 

arbetsplats hela tiden. Hon är utbildad förskollärare men ej ännu I Ur och Skur-ledare.

Förskola C är en traditionell förskola som är belägen i ett centralt villaområde i en mellanstor 

stad. Förskolan har närhet till ett parkområde. Här intervuar vi en kvinna i fyrtio-årsåldern 

som arbetat inom förskolan i elva år och på just den här förskolan i 6 år. Hon är utbildad 

förskollärare.

Förskola D är en traditionell förskola belägen på en skola i ett villaområde i en liten stad. 

Förskolan har närhet till skog. På den här förskolan intervjuar vi två pedagoger. 

 Pedagog D1 är en kvinna i fyrtiofem-årsåldern som arbetat inom förskolan i 26 år och 

på den här förskolan sedan januari 2012. Hon är ej utbildad förskollärare, då hon har 

sin c-uppsats kvar att göra.

 Pedagog D2 är en kvinna i fyrtio-årsåldern som arbetat inom förskolan i tjugofem år 

och på den här förskolan i sex år. Hon är utbildad förskollärare.

Förskolan E är en I Ur och Skur-förskola belägen i ett tätbebyggt bostadsområde i en liten 

stad. Förskolan har närhet till skog samt närliggande naturområden. Här intervjuar vi en 

kvinna i fyrtio-årsåldern som arbetat inom förskolan tjugosju år och på den här förskolan i två 

år. Hon är utbildad förskollärare och I Ur och Skur-ledare.

Anledningen till att vi valde fler intervjuer på två förskolor var att vi kunde få olika svar från 

pedagoger på samma förskola. Vi är även medvetna om att ingen av intervjupersonerna är 

män, detta på grund av att de inte fanns på dessa förskolor.

3.4 Genomförande och analys
När vi kontaktade pedagogerna på de olika förskolorna valde vi att göra på olika sätt. Några 

kontaktades via mail, några via telefonkontakter och andra via personlig kontakt på plats. Vi 

formulerade ett informationsbrev (se bilaga 2) där vi informerade om vad det var vi ville göra 
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samt hur vi ville gå tillväga. Detta lämnades ut vid första personliga kontakt med 

verksamheten. Under detta tillfälle bad vi om att få sitta lite ostört under intervjuerna. 

Denscombe (2009) påpekar att det bör finnas en mening med placeringen i intervjulokalen för 

att det ska bli en bekväm interaktion mellan forskaren och intervjupersonen. Innan 

intervjuerna berättade vi att pedagogerna när som helst kunde avbryta dem och att det var helt 

frivilligt att delta. Pedagogerna informerades också om att deras namn och förskola skulle 

behandlas konfidentiellt. Vi valde att intervjua pedagogerna enskilt eftersom vi valt att ha 

med förskolor på två olika orter. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver maktasymmetrin som 

lätt uppkommer under intervjuer, till exempel ställer intervjuaren frågorna och sitter högre än 

respondenten som bara ska svara på frågorna. När intervjuerna genomfördes valde vi därför 

att göra de enskilt även för att få en mer naturlig samtalsmiljö mellan två personer. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av mp3-spelare för att vi båda skulle kunna ta del av 

materialet vid transkriberingen. Denscombe (2009) talar om att bandinspelningar gör att 

forskaren får en befintlig dokumentation av vad som sägs i intervjun. Genom 

bandinspelningar är det också lätt för den andra författaren att ta del av materialet. 

När vi hade genomfört våra intervjuer hjälptes vi åt i arbetet med transkriberingen. Vi valde 

att skriva våra intervjuer på datorn fråga för fråga och sedan skriva ut dessa. Detta gjordes för 

att lättare kunna se de olika svaren på ett tydligare sätt. Transkriberingen tog tid men det är 

viktigt att vi är noggranna för att möjliggöra ett så bra resultat som möjligt. Vi valde även att 

lyssna och gå tillbaka till utskrifterna flera gånger under analysprocessen, för att på så sätt se 

om vi kunde finna några nya infallsvinklar. 

Som utgångspunkt i vår analys använde vi oss av Dahlgrens och Johanssons (2009) sju steg. 

Det första steget är att bekanta sig med materialet, här bör forskaren läsa och studera 

intervjuerna om och om igen för att vara säker på att hon känner materialet. Vi valde att 

transkribera materialet tillsammans och sedan återigen skriva ut varje intervju, för att sedan gå 

igenom dem tillsammans ytterligare en gång. Andra steget är kondensation, då forskaren skall 

skilja ut de mest betydelsefulla uttalandena genom att klistra och klippa.Vi valde ut de för oss 

betydelsefulla svaren för vår studie genom att klippa och klistra i intervjuerna. Steg tre är 

jämförelse, då forskaren försöker hitta likheter och skillnader i materialet. Vi arbetade oss 

igenom alla intervjuer för att försöka finna likheter och skillnader dessa emellan. Steg fyra 

innebär gruppering, skillnaderna och likheterna som forskaren funnit relaterar forskaren till 
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varandra. Vi fann likheter och skillnader som vi sedan relaterade till varandra. Femte steget är 

att artikulera kategorierna. Här visas hur likheterna står i fokus där forskaren söker kärnan av 

likheterna. Vi visade hur de olika likheterna stod i fokus och försökte finna kärnan till dem. 

Sjätte steget är att namnge kategorierna. Forskaren bör göra detta eftersom det mest väsäntliga 

i materialet visar sig här. Vi valde efter noga övervägande ut olika kategorier för att göra vår 

analys begriplig. Steg sju är en kontrastiv fas, då forskaren granskar alla olika infallsvinklar 

och ser om de får plats på fler ställen i de olika kategorierna. Vi tog de olika infallsvinklarna i 

beaktning för att se om de passade in under fler kategorier än en i analysen. 

Utifrån dessa steg fann vi tre kategorier som ligger till grund för vår analys. Dessa områden 

utifrån vårt syfte var Motiv för utevistelse, hinder för lärandet utomhus och lärandemiljön. Vi 

formulerade därefter ett antal kategorier som vi valde att benämna: utveckling och lärande, 

välmående samt könsneutralt/genustänk. I vår analys valde vi att redogöra vissa av 

pedagogernas svar som citat. 

Utifrån vår pilotstudie valde vi att vid transkriberingen ta bort vissa fraser, så som eehh, nja, 

hostningar, skratt, funderingar, eftersom det inte hade någon betydelse för vår undersökning.

3.5 Verifiering av data
Denscombe (2009) beskriver att vid verifiering av data är det viktigt att forskaren visar på att 

resultatet är riktigt. Utan detta skulle resultatet och forskningen sakna trovärdighet. Kvale och 

Brinkmann (2009) talar om tillförlitlighet och validitet.

Validitet innebär att det ska finnas en noggrannhet kring forskningsfrågan, menar Denscombe 

(2009). Validiteten av vår studie innebär att vårt syfte har blivit besvarat. Det var viktigt att vi 

var tydliga i redogörelserna av de olika faserna kring intervju och analys, då detta förbättrade 

validiteten i vårt arbete. Enligt Fejes och Thornberg (2009) menar Kvale att begreppet 

validitet relaterar till den forskning som vi genomfört och att våra undersökningar verkligen 

har undersökt det som vi avsåg att undersöka i syftet. Detta begrepp används oftare i 

kvantitativa studier, men blir allt mer vanligt i kvalitativa studier. Det finns de forskare som 

tvekar inför användandet av dessa begrepp och menar att det finns de begrepp som är bättre. 

Fejes och Thornberg påtalar att trovärdighet, tillförlitlighet och rigorösitet är bättre begrepp 

att använda.

18



Eva Andersson
Linda Lager

Tillförlitlighet enligt Kvale och Brinkmann (2009) handlar om hur en intervjuperson kan 

förändra sitt svar under en intervju och hur de kan ge olika svar till olika intervjuare. Vi anser 

att vi hållt oss till en god tillförlitlighet då vi haft en intervjuguide med samma frågor till alla 

intervjupersoner, även om vi gjort intervjuerna var för sig. Vi hade även stående följdfrågor i 

intervjuerna.  

Objektivitet enligt Denscombe (2009) innebär att forskaren ska vara opartisk och neutral samt 

att datainsamlingen och dataprocessen ska vara rättvisa och ärliga. Tyvärr går det aldrig att 

vara helt naeutral i varken intervjusituationen eller analysprocessen. Däremot anser vi att vi 

hållit oss relativt neutrala då vi transkriberade och analyserade allt tillsammans. Detta innebär 

att vi fått samma uppfattning om ett svar och inte medvetet lagt någon egen värdering varken i 

intervjuerna eller i analysen. 

.
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4. Resultat
Vi har genom vår analys av empiri identifierat tre kategorier. Dessa är motiv för utevistelsen,  

hinder för lärandet utomhus samt lärandemiljön. Eftersom vi intervjuat tre pedagoger på 

förskola A och två pedagoger på förskola D kommer dessa pedagoger att döpas till A1, A2,  

A3 respektive D1 och D2.

4.1 Motiv för utevistelsen
Efter att ha analyserat vårt empiriska material har vi kommit fram till dessa tre 

underkategorier utveckling och lärande, välmående samt könsneutralt/genustänk. Dessa 

underkategorier har alla visat sig ha betydelse för förskolorna samt att detta utgår från 

fenomenet utomhuspedagogik.

4.1.1 Utveckling och lärande
Pedagogerna på förskolorna A, B och E ser lärandet som mycket utvecklande för barnen och 

de arbetar mer naturligt med läroplanen. En pedagog på förskola A nämner att det blir lättare 

att plocka in allt det som står i läroplanen när verksamheten förläggs mer ute. De kan se 

möjligheter för barnen att utveckla motorik, balans och koncentration naturligt tillsammans 

med pedagogerna. Pedagog B:

Det finns fantastiska möjligheter ute i naturen att förbättra motoriken och balansen. Ibland när vi 

är ute i skogen så går vi på stockar över en bäck, vi hoppar över stockar, vi klätrrar på stenar. Jaa 

allt material finns ju naturligt ute i naturen.

Liknande kan ses hos pedagog A3 som talar om att i skogen finns naturliga hinder för barnen 

att ta sig över, vilket förbättrar motorik och balans. 

Alla får sin utmaning på något sätt. Alla hittar, även de minsta, en sten som är en utmaning för de 

att klättra på. De större barnen hittar sin utmaning genom att klättra på en större sten.

Samtliga av de intervjuade pedagogerna nämner att språk och matematik är två ämnen som 

lätt kan användas utomhus. Barnen kan jämföra pinnars längd, storlek med mera. Pedagoger 

och barn behöver inte gå så långt bort från förskolan. Utemiljön finns utanför dörren och 

naturmaterial kan lätt användas som praktiskt läromaterial. Pedagogerna får i samband med 

språket in olika prepositioner som till exempel bakom, framför, under, över. Då kan till 

exempel stora stenar användas att gömma sig bakom. 
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Pedagogerna på förskola A, B och E påpekar de alla att genom att vara ute lär sig barnen med 

alla sina sinnen och känslor. Pedagogen på Förskola E:

Tillsammans med barnen tittar vi på hur naturen ser ut och följer naturens växlingar. Vi använder 

naturen i arbetssättet; klättra, krypa, samla, plocka. Det gäller att vi pedagoger öppnar ögonen och 

ser möjligheterna. Vi försöker lära barnen att bli medvetna i sitt tänk om naturen, att värna om 

miljön, vi tittar på olika kretslopp, komposterar, ser hur det förmultnar. Något vi lär barnen om 

redan när de är små är allemansrätten. Vi ser att när barnen är 5 år så kan de väldigt mycket om 

den.

Pedagog D1 menar att barnen kan lära sig mycket om djuren och olika växter när de är i 

skogen. Pedagogen kan tillsammans med barnen utforska hur till exempel spindlar eller myror 

lever ute i naturen. Om barnen har pedagogen med sig i sitt utvecklande kan det medföra att 

de törs mer. Pedagogen bör vara medveten om att alla barn inte vågar röra till exempel 

spindlar men att de kanske vågar detta om pedagogen är närvarande. Samtidigt är det viktigt 

att pedagogen föregår med gott exempel och visar barnen att spindlarna inte är farliga. Detta 

stärker pedagog C då hon nämner att barnen upptäcker mycket själva, och att pedagogen då 

får försöka fånga det lärandet i stunden. Pedagogen:

Idag har två barn upptäckt att det är  is på vattenpölarna. Då uppmärksammade vi detta och 

fortsatte diskussionen kring varför det var is och inte vatten längre. 

Pedagog E poängterar att de vill vara medupptäckare och de går ner på barnens nivå då de är 

ute och utforskar saker. De anser att det är viktigt att barnen har någon vuxen att återkoppla 

sina upplevelser till. Det ska vara lika naturligt att samspela inomhus som utomhus. Pedagog 

E:

Vi ser lärandet som något som kan användas ute lika väl som inne, det finns möjligheter till allt 

bara man har de rätta ”glasögonen” på sig.

Pedagogerna A, B och E anser att lärandet är en naturlig del av barnens vardag och i de 

aktiviteter som pedagogerna gör tillsammans med barnen. Pedagogerna på förskola D vill och 

gör sina försök att utveckla sina möjligheter att lära ute men just nu arbetar de för att få 

barngruppen att fungera bra inomhus. Pedagogerna påpekar ofta att det bara är fantasin som 

sätter stopp för vad barnen kan lära sig ute, men att de inte just nu använder sig av den på det 

sättet. Pedagog C förklarar att även förskola c vill arbeta mer utomhus, men att de inte riktigt 
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är där än. Något som pedagog D1 berättar är att det ibland kan vara pedagogerna i sig som 

sätter upp hinder för lärandet utomhus. Pedagogen vill mycket gärna använda sig av 

utomhuspedagogik och har många olika idéer för hur barnen kan lära utomhus. Men 

pedagogen upplever inte att hon får gehör för detta tillsammans med sina kollegor. Något som 

också kan vara ett hinder är att pedagogerna på de olika förskolorna har så olika utbildningar. 

Vissa är specialiserade på utomhuspedagogik och andra ingen utbildning i ämnet alls.

Pedagogerna på förskola A, B och E har alltid ett syfte med att vistas utomhus med barnen. 

Innan de går ut har de bestämt vad de ska utforska tillsammans. Detta för att utomhusvistelsen 

ska bli så naturlig som möjligt och barnen få vara med och tycka och tänka. Ett exempel från 

pedagog A3:

Just den här terminen håller vi på med ett färgtema. Då tar vi tillvara på det som finns ute. Vi 

kollar på löven, varför de skiftar färg och varför de faller till marken samt att det kommer nya. 

Temaarbeten framkommer utifrån barnens intressen. Pedagogerna måste vara lyhörda 

och kunna reflektera över barnens intressen. Pedagog A1 förklarar att de lyssnat in 

barnen och att de är intresserade av blåsten. Detta har resulterat i ett tema. Pedagog A1:

Vi arbetar just nu med tema luft då vi har olika luftexperiment och läser luftsagor ute. Vi har blåst 

med hårblås och andra fläktar ute på papper för att se olika styrkor på luften och sådär. Vi har 

också använt oss av vatten utomhus och tittat på vad som flyter och vad som sjunker.

Temaarbete är något som förekommer även på förskola B och E. 

4.1.2 Välmående
Pedagogerna på förskola A, B och E poängterar att när barnen är mycket utomhus så minskar 

sjukfrånvaron väsentligt och de uttrycker att både barn och pedagoger är mycket friskare och 

mår mycket bättre. Detta kan även ses som ett syfte, då pedagogerna vet att sjukfrånvaron 

minskar när de lägger mer av verksamheten utomhus. 

De barn som har lite mer spring i benen än andra fungerar också de bättre utomhus, då de kan 

få utlopp för sina känslor på ett annat sätt än inne. Pedagogog A3 på förskola A:

Både pedagoger och barn mår bättre och ska vi se det på lång sikt så är det ju ett 

samhällsperspektiv. Vi sparar in på sjukdagar. Jag ser också på barnen att de är mycket ute när de 
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är små och att det sedan kommer en period då de är väldigt mycket inne. Sedan kommer en period 

då barnen hittar ut igen. Vi vill hjälpa barnen att hitta tillbaka till naturen. Vi anser att vårt 

arbetssätt stimulerar barnens fantasi. 

Pedagog D1 förklarar att de sällan har ett syfte med att gå till skogen och närbelägen lekpark, 

utan det gör de enbart för att barnen ska få leka av sig och vara någon annanstans än på 

förskolegården. Pedagog D1: 

Vi brukar gå till en lekpark med barnen men jag anser att vi  lika gärna hade kunnat stanna på 

gården, det finns enligt mig inget egentligt syfte att gå till en lekpark då det blir samma som vår 

gård. Jag menar att vi kunnat gå till den närbelägna skogen där barnen hade kunnat få titta på hur 

spindlarna bor eller om ekorren hade ätit några kottar samt lekt med allt det som naturen har att ge.

Eftersom pedagogerna arbetar tillsammans med barnen underlättar det för deras utveckling 

kring naturen. Det visar även på att både barn och vuxna mår bra av att vistas ute, dock är det 

som pedagogen poängterar att detta sker i olika faser i barnens liv. Då bör pedagogen ta vara 

på den tiden barnen är på förskolan och se till att deras behov av utelek och naturvistelse 

tillgodoses.

Pedagogerna på förskola A, B, D och E förklarar att större yta på gården leder till ett 

minskande av konflikter. Utomhus finns inga väggar och barnen kan leka mer fria lekar utan 

att bli störda av varandra hela tiden. Det blir färre avbrott i leken. Pedagogerna menar också 

att utomhus får alla vara med i leken på ett annat sätt än inomhus. Pedagogen E anser:

Utomhus är det större rum, alla får plars, det finns gått om svängrum. Barn med spring i benen mår 

ju bättre ute såklart!

Däremot använder sig Förskola C av rum i rummet. Detta förklarar pedagogen på följande 

sätt:

Vi har valt att arbeta med rum i rummet för att gården är så liten. På ett ställe får barnen springa, 

på ett annat får de spela fotboll. Sandlådan är till för att gräva och baka kakor i och sedan har vi 

också ett område med staket runt där vi har lite bygg och konstruktion som är väldigt uppskattat. 

Vi har valt att arbeta så här för vi ser mindre konflikter och barnen hittar in i leken lättare.
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Värt att poängtera är att pedagog C nämner att det blir mindre konflikter genom att ha rum i 

rummet, medan de andra pedagogerna upplever att ju större yta desto mindre konflikter. 

Pedagog A1 på förskola A nämner att ljudnivån blir på ett helt annat sätt utomhus. Även när 

barnen väl kommer in så är ljudnivån annorlunda eftersom barnen då är lugnare.

4.1.3 Könsneutralt/genustänk
Pedagogerna på förskola A, B, C och E menar att ute blir det inte så genusfokuserade lekar. 

Alla leker med alla och använder liknande leksaker. Både flickor och pojkar leker och bygger 

koja. Pedagog E berättar:

Vi tar med oss hammare, spik, skruv och såg till skogen. Barnen får snickra, de får jobba och alla 

ges samma möjligheter och det är ju bra i det här genustänket också.

I utevistelsen i skogen finns inga könsrelaterade leksaker som dockor och bilar. Där leker 

barnen med narurliga material som finns tillgängligt. Detta medför att barnen på ett naturligt 

sätt använder sig av samma material till olika slags lekar. Att pedagogerna tar med sig verktyg 

ut i skogen visar att de är genusmedvetna i sitt lärande. Förskola A är relativt ny och pedagog 

A3 förklarar att:

När vi planerade utrustningen av leksaker på en avdelning så sa vi att vi plockar inte hit några 

leksaker, utan vi ser vad barnen frågar efter och hittills har de endast lite klossar, experimentsaker 

och färgpennor. Barnen har inte frågat om dockor eller bilar. Det har de redan nog av hemma, så vi 

blir ju då det här naturliga komplementet för hemmet. 

Denna förskola har anpassat sin verksamhet till barnens intressen och pedagogerna är lyhörda 

för vad barnen vill använda för leksaker. Det blir roligare för barnen att använda sig av sådana 

saker som de inte har i överflöd hemma.

4.2 Hinder för lärandet utomhus
Vid analysen av vårt material har vi upptäckt att det finns några hinder med lärandet utomhus. 

Dessa kommer att presenteras som väder och kläder.

4.2.1 Väder
Ett hinder som samtliga förskolor i undersökningen talade om var kylan på vinterhalvåret. 

Pedagogerna menade att de små barnen fryser snabbare eftersom de inte rör sig lika mycket 

som de större barnen. Detta är något som pedagogerna anser sig vara mycket lyhörda för. 

Pedagogen på förskola E menar att:
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Många gånger får vi pedagoger se till att barnen leker lekar som håller de varma. Vi får tänka bort 

de lekar då barnen sitter och plockar eller sorterar, till exempel pärla, pussla eller rita. 

För att göra utevistelsen på gården intressant för barnen är det viktigt att de inte enbart har 

gårdsleksakerna att leka med. Det är lika viktigt att de om de vill kunna sitta och pärla eller 

väva även ute. Dock menar pedagogerna att om det blir för kallt blir det svårare att tillgodose 

dessa aktiviteter då kylan gör att det inte går.

Det framkommer under intervjusamtalen av pedagogerna på förskola A, B och E att barnen 

har möjligheter att sitta ute även när det regnar och blåser då de har skydd för sådant. Detta 

använder de även till att sitta och inta lunch och mellanmål under, fram till mitten av Oktober. 

En pedagog på förskola E beskriver:

Bara det här att få sitta ute, nu kommer solen nu känner vi värmen, eller brr idag är det lite kallt. 

Alltså man blir mer medveten och det är det som vi vill förmedla till barnen.

Här beskriver pedagogen ett av flera gyllene tillfällen att ta tillfället i akt att ge barnen 

kunskap om årstidernas växlingar samt att pedagogerna ökar barnens medvetenhet.

Pedagogerna på förskola C och D nämner att de har skydd för regn och blåst men att de inte 

använder sig av det så mycket, eftersom de anser att barnen leker så mycket på gården och 

inte är i behov av att pärla och rita utomhus. Förskola A beskriver att under vinterhalvåret är 

de ute kortare stunder. Pedagog A2 förklarar:

Fyra gånger under förra vinterhalvåret kom vi inte utanför dörren med de yngsta, och det är ganska 

mycket utomhustid då.

Något som också framkommer som en viktig del i arbetet utomhus är att det ska vara roligt 

och spännande ute. Det gäller att som pedagog vara lyhörd och se hur barnen mår för det får 

ju absolut inte bli ett måste eller ett tvång att vara ute så att barnen mår dåligt. Återigen är det 

viktigt att pedagogen är flexibel i sitt arbete tillsammans med barnen. Om pedagogen 

tillbringar utomhustiden tillsammans med barnen har de större chans att se hur barnen mår 

och om det är något barn som inte mår bra av att vara ute.

Pedagog A2 nämner att inomhusmiljön får inte glömmas bort:
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Jag vill att barnen ska kunna gosa upp sig i soffan och ha det mysigt efter att de varit ute, vi vill 

kunna vara inomhus också att utomhus inte blir så påtvingat.

Precis som pedagog A2 menar är det viktigt att inte glömma bort innemiljön, den bör bli 

minst lika viktigt i barnens tid på förskolan. Som att komma in efter en härlig dag ute och 

mysa tillsammans med en bok eller bara vara.

4.2.2 Kläder
Pedagogerna A1, A2, A3, B och E förklarade att de klär sig efter vä dret. Föräldrarna till 

barnen på dessa förskolor hade ett ansvar att ta med sig kläder till barnen som passade för 

årstiden. Detta ansåg även Pedagogerna C och D, men de nämner också att det tyvärr finns 

vissa fall där det saknas varma kläder några fåtal gånger. Detta gjorde att dessa barn inte 

kunde vara ute i samma utsträckning som de andra. Pedagog D2 berättar:

Senast för två veckor sedan kom ett barn till förskolan tunt klädd och foppa-tofflor. Vi känner att 

det ligger på föräldrarnas ansvar att det finns kläder till barnen för att de ska klara alla aktiviteter 

på förskolan lika väl ute som inne.

En pedagog på förskola A talar om på- och avklädning av barnen som kan vara ett hinder. När 

pedagoger ska klä på och av 20 barn kläder så tar det mycket tid från utevistelsen. Pedagog 

A1 nämner:

Vi har aldrig haft något bekymmer med på- och avklädning på vår förskola. Här lämnas barnen ute 

från kl 7 på morgonen. Traditionellt så lämnas barnen inne när de kommer. 20 minuter senare så 

ska barnen ta på sig kläderna igen och gå ut i en halvtimme, timme, och sen ska de in igen. På det 

här sättet som vi arbetar så blir det även färre avbrott i leken.

Detta arbetssätt kan nog bli vanligare i våra förskolor då det sparar lite på pedagogernas 

arbetsbörda. Det innebär att pedagogerna får mer tid över till barnen och kan vara tillsammans 

med dem. 

Pedagogerna på samtliga förskolor förklarar att det ligger på föräldrarnas ansvar att se till så 

deras barn har kläder efter väder så de klarar sin tid på förskolan.
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4.3 Lärandemiljö 
Utifrån vår analys har vi funnit att det återkommer två kategorier inom lärandemiljön 

utomhus. Dessa är: Naturområden samt gården/lekparken/parken

4.3.1 Naturområden
Pedagogerna på förskola A, D och E berättar att de besöker skogen minst en gång i veckan. 

Sedan använder de sig av den på olika sätt. Pedagog B däremot berättar att de använder 

skogen nästan dagligen. Oftast på förmiddagen men också hela dagar, då de lagar mat över 

öppen eld. Pedagogen förklarar att de använder sig av naturliga material som finns i skogen:

Vi använder materialet som finns ute och kollar korta och långa pinnar. Vem har längst? Vilken är 

kortast? Vi har haft en början till matematik i skogen.

På förskola E ser pedagogerna skogen som ett naturligt arbetssätt, där barnen kan klättra, 

krypa, rulla, samla, plocka. De ser skogen som en stor tillgång. Pedagogen argumenterar för:

Naturen är ju full av redskap för lärande, det är bara att titta sig omkring och se vad som kan 

användas. Det kan vara storlek, färg, form ja vad som helst. Även prepositioner så som över, 

under, bakom, framför. Ja, det finns en massa möjligheter.

Denna förskola använde sig också av skogen för att barnen skulle få prova att använda 

hammare, spik och såg vilket barnen uppskattade mycket. Det visar sig också att många av 

pedagogerna anser att i skogen kan de lära barnen mer om allemansrätten på ett mer naturligt 

sätt. Om barnen vistas ute mycket i naturen så lär de sig också att vara mer rädda om den. 

Dock påpekar en pedagog att förskolan är öppen för alla. Ibland kan det vara svårt för barn 

med funktionsnedsättning att röra sig i skog och ojämn mark. Då kan det bli så att vissa barn 

inte får komma utanför förskolegårdens gränser och upptäcka samma saker som andra barn.

Under vinterhalvåret använder sig pedagogerna på förskola A av snön för att skapa. Pedagog 

A2 beskriver:

Vi målar i snön, skapar konstverk med hjälp av snön, under sommarhalvåret går vi ut i skogen och 

samlar material till olika slags konstverk.

Förskola C låg så pass centralt att det var långt till skogen, vilket gjorde att de inte kunde 

använda sig av den på samma sätt som de övriga. Men de kunde ändå använda sig av naturens 
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material för att skapa. Pedagog E berättar att de har mycket naturområden runt sin förskola så 

som skog och kullar. Dessa använder de mycket tillsammans med barnen. Under vintertid får 

barnen lära sig att åka skidor tillsammans med pedagogerna och detta görs då i närliggande 

område. Det finns en ishall i närheten av förskolan dit de går, för att lära barnen att åka 

skridskor.

Pedagogerna på förskola A talar om att de också har mycket naturområden runt sin förskola. 

Förskolan har närhet till skog, vattendrag och fantastiska naturmiljöer. Pedagog A3 beskriver 

hur de använder sig av den:

Vi går ofta ner till vattendragen, i vintras var vi där nere och borrade i isen för att se hur långt ner 

det var till vattnet och så. Vi tar tillvara på det som finns här runt i kring.

4.3.2 Gården/Lekparken/parken
Majoriteten av pedagogerna beskriver att de använder sina förskolegårdar mycket. 

Pedagogerna på förskola D använder sin gård väldigt mycket och barnen får där leka fritt utan 

inblandning av pedagogerna. De anser att barnen leker så bra själva så de vill inte avbryta 

dem. Ibland händer det att de går till en närliggande lekpark.

Pedagog C förklarade att när de gick på promenader så letade de efter ekollon och kastanjer, 

och följde årstidernas växlingar. Men pedagogen nämnde att de inte på förhand hade ett 

egentligt syfte med att gå på promenaden. Pedagog C och D2 nämner båda att lärandet utifrån 

läroplanen mer ses som en uppgift eller ett uppdrag som de genomförde, när det gäller 

utomhuspedagogik. Pedagog C och D2 berättar att de var ute ett visst antal timmar varje dag 

men de såg inget syfte med det, utan det var enbart för att barnen skulle få springa av sig. De 

hade ingen tanke med varför de gick ut. Barnen fick leka fritt och pedagogerna stod i klungor 

och diskuterade med varandra. Här ses en skillnad till pedagog E som menade att utevistelsen 

spenderades tillsammans med barnen. Det var för denna pedagog viktigt att utforska och 

upptäcka tillsammans med barnen på deras nivå.

Flera av pedagogerna nämner att de inte har ett syfte då de går till till exempel lekparken,

men i intervjuerna framkommer det ändå att de går utanför förskolegården för att barnen ska 

få leka av sig eller bara vara någon annanstans. 
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Pedagog C nämner att förskolan har en relativt liten förskolegård och försöker därför se rum i 

rummet. Där kan barnen välja var de vill leka precis som när de leker inomhus fast med 

uteaktiviteter. Det finns tillgång till en bygg- och konstruktionsdel med till exempel plankor, 

rör och playwoodskivor, en del där barnen kan springa och spela fotboll, en del där barnen 

kan gräva i sandlådan och baka kakor. Pedagogen berättar:

Vi märker vilket lugn det blir när man tänker så att man har olika rum i uterummet och att vi 

hjälper barnen om de inte hittar rätt.

Pedagog C berättar vidare att pedagogerna på förskolan håller sig nära barnen och går 

ner på deras nivå för att finnas till hands hela tiden. Detta relateras till Pedagog E som 

berättar att pedgaogerna använder sin förskolegård mycket varje dag då de tillsammans 

med barnen utforskar den. Denna förskolegård är dock större än förkolegård C, och 

mycket möjligheter till lek finns. Pedagog D:

Vi leker alltid med barnen på vår gård, vi står sällan tillsammans vi pedagoger och pratar med 

varandra utan sprider ut oss tillsammans med barnen. Detta för att de skall kunna komma med sina 

frågor och få respons på det de upplevt. 

Pedagogerna på förskola A och B har även de väldigt stora förskolegårdar. Pedagogerna A1, 

A2 Och A3 berättar att de har en liten skog på gården. Där får barnen bara vara sig själva och 

leka fritt. Denna skog används mycket av de allra minsta barnen. Pedagog A1:

För de allra minsta brukar utflykten vara ett ganska stort projekt, men här räcker det att vi bara går 

runt hörnet så har vi skogen där.

Pedagog B påpekar att deras förskolegård inte har så mycket lekmaterial förutom några få 

gungor, rutschkana, sandlåda och standardsaker så som bänkar och bord. Pedagogen menar att 

barnen hittar sina egna leksaker ute i naturen. 

4.4 Sammanfattning
Vårt resultat har visat att alla förskolor i undersökningen på ett eller annat sätt har ett syfte 

med att vara utomhus. Det kan vara allt från att barnen lär sig mer utomhus till att barnen ska 

få springa av sig eller bara komma ifrån förskolegården. Alla förskolorna använder sig av 

utomhuspedagogik men de har kommit olika långt och ser utomhuspedagogiken på lite olika 

sätt. Vår undersökning har visat att förskolans geografiska läge har betydelse, och vilka 
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närområden som finns att tillgå. Pedagogerna på de olika förskolorna berättade om alla 

möjligheter som finns med lärandet utomhus och hur barnen tydligt visar att de vill lära. Flera 

av förskolorna inspirerades till att använda sig av årstiderna när det gällde lärandet utomhus. 

När barnen får vara utomhus mycket blir de piggare, gladare och sjukfrånvaron på både barn 

och pedagoger minskar. Några hinder som kunde uppstå vid lärandet utomhus visade sig vara 

väder och kläder. När det gällde vädret så fick pedagogerna anpassa verksamheten och kunde 

vara ute i kortare omgångar istället. De små barnen i förskolan frös snabbare och fick därför 

gå in tidigare. Kläder kunde vara ett problem eftersom vissa barn inte hade rätt kläder för 

årstiden. Pedagogerna påpekade att det låg i föräldrarnas ansvar att se till att barnen hade 

varma kläder.

Som vi påpekade tidigare så berodde lärandemiljön mycket på var förskolan låg, i förhållande 

till naturmiljö så som skogar, ängar och sjöar. Förskolorna som hade närhet till dessa områden 

utnyttjade dem regelbundet. I skogen kunde barnen klättra, hoppa, springa och utveckla 

grovmotoriken. Förskolor som inte hade närheten till områdena använde sig istället av 

förskolegården på ett annat sätt, till exempel att se olika rum i uterummet. Detta innebar att 

barnen fick leka olika lekar inom ett visst område. 

För att barnen skall kunna utveckla sitt lärande utomhus, visar studien att det är viktigt att 

pedagogen finns till hands i barnens leksituation och går ner på deras nivå. Detta underlättar 

för barnen då de kan återkoppla sina upplevelser med pedagogen.
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5. Resultatdiskussion
Studiens syfte har varit att undersöka hur pedagoger säger sig använda utomhusmiljön och hur 

de ser på lärandet utomhus. Vi har nu redovisat det empiriska materialet i form av en analys 

av intervjuer. I detta kapitel kommer vi att i relation till vårt syfte och tidigare forskning 

diskutera vårt resultat.

5.1 Uppfattningar om lärande
Samtliga pedagoger som är med i studien ser utomhuspedagogiken som ett sätt att lära ute, 

dock har förskolorna kommit olika långt med att arbeta utomhus. Vissa förskolor har ett 

naturligt syfte med att vara utomhus. De använder sig av olika teman för att utveckla barnens 

lärande. Detta är enligt Läroplanen för förskolan (Lpfö 98/2010) ett arbetssätt som gör att 

barnens lärande blir mångsidigt och sammanhängande. Två förskolor anser sig inte ha något 

syfte med att vara utomhus. De vill att barnen ska få ”leka av sig” eller bara få komma till en 

annan plats än förskolegården. Vi anser att det också är ett syfte, även om det inte är ett 

likadant syfte som de andra förskolorna som ser att de kan utveckla barnens lärande utomhus. 

Forskare som Fjørtoft, Storli och Løge Hagan, Mårtensson och Fägerstam anser allihopa att 

utomhus kan barnen få ”leka av sig” för att utveckla sin grovmotorik, fysiska aktivitet samt att 

koncentrationssvårigheter och stress lindras utomhus. Detta anser vi gör att barnen efter en 

utomhusaktivitet med mycket rörelse klarar av att sitta stilla vid till exempel en samling eller 

vid matbordet. 

Vi uppfattar det som att I Ur och Skur förskolorna samt förskolan med utomhusprofil arbetar 

på liknande sätt där de sätter utomhuslärande i fokus under hela dagen. Det enda som skiljer 

dessa åt är enligt vår uppfattning bara friluftsfrämjandets pedagogik. De traditionella 

förskolorna ser lärandet utomhus på ett annorlunda sätt, de leker ute men tillbringar inte så 

mycket tid tillsammans med barnen. Detta medför att barnen på en traditionell förskola inte 

får samma chans till lärande som på en förskola med I Ur och Skur. Något som är viktigt för 

oss pedagoger att tänka på är att använda utomhusmiljön till mer än att bara springa av sig. I 

bland kan det vara skönt för barnen att enbart springa när de kommer ut men vi anser att det 

inte enbart får handla om det utan att pedagogen ändå har ett ansvar för att barnen får sina 

behov av lärande och utveckling tillgodosätt. Många pedagoger i undersökningen nämner 

också att både barn och pedagoger har färre sjukdagar om de är ute mycket. Detta visar även 

tidigare forskning, exempelvis Fägerstam (2012) som anser att barn som vistas mestadels 

utomhus är mycket friskare. Fägerstam fortsätter förklara att även inlärningen kan fungera 
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bättre och att naturen har en så kallad ”läkande effekt” på bland annat 

koncentrationssvårigheter och stress. Pedagogerna menade också att barngruppen blev mycket 

lugnare inomhus när de tillbringat mycket av dagen ute, vilket även Storli och Løge Hagans 

(2010) nämner. 

Något som flera pedagoger tar upp under intervjuerna utan att vi ställer någon fråga om just 

detta, är att utomhus blir det inte så genusfokuserade lekar. Utomhus verkar barnen leka mer 

tillsammans. Alla leker med alla och använder liknande leksaker, både flickor och pojkar 

bygger och leker koja. Pedagog B nämner att det blir ett genustänk på naturlig väg. Detta 

stärks av läroplanen för förskolan där det står att flickor och pojkar bör få samma möjlighet 

att testa och utveckla förmågor utan begränsningar utifrån könsrollerna. Vi har även mött 

detta då vi varit ute på verksamhetsförlagd utbildning. Dock har vi inte funnit någon tidigare 

forskning kring genus och utomhuspedagogik kopplade till varandra, eftersom vi inte hade 

genusperspektivet i åtanke när vi genomförde studien. Detta var något som pedagogerna 

själva tog upp som en viktig del i arbetet kring utomhuspedagogik.

5.2 Hinder för lärandet utomhus
Ett hinder som en pedagog tar upp är att på- och avklädning tar så mycket tid från 

utomhusvistelsen. Men detta kan inte vi riktigt se som ett problem, för att lära barnen ta på sig 

och av sig kläderna är också ett lärande. Barnen lär sig att behärska koordinationsförmågan 

och balansen. Vi har genom egna erfarenheter som till exempel från vår verksamhetsförlagda 

utbildning sett att barn som hamnar i konflikter med andra barn och ibland även med 

pedagoger, fungerar mycket bättre utomhus. På en av förskolorna arbetar de med rum i 

rummet utomhus, vilket pedagogen anser ha minskat konflikterna barnen emellan. Där kan de 

leka mer fritt och är inte så nära varandra hela tiden, vilket Burriss och Burriss (2011) kan 

intyga genom sin studie som visade att barn som vistades mycket ute i naturen blev mindre 

konfliktbenägna. 

Ett annat hinder som kan uppstå vid lärandet utomhus är vädret som sätter stopp. Däremot 

använder sig några förskolor av vindskydd eller liknande för att kunna använda mer av 

utemiljön även när vädret inte är så bra. Något som är självklart för oss är att barn som fryser 

måste få komma in och värma sig. Det ska som sagt var vara roligt och spännande utomhus, 

inte tråkigt och påtvingat. Det framkommer även i intervjuerna att det ibland saknas kläder för 

utomhusvistelse. Bergholm (2006) anser att detta kan förhindras om föräldrarna får rikligt 
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med information från pedagogerna vad som är bra att ha. Men en viktig del i arbetet är som 

Klaar och Öhman (2012) menar, att barnen också får kunskap om rätt kläder, vilket i sin tur 

leder till att barnen har rätt kläder med sig till förskolan. En bra sak som vi ser som viktigt i 

förskolan, är att föräldrarna får en lista med kläder som bör finnas på förskolan. I I Ur och 

Skur-förskolorna får föräldrarna dessa listor, men på en traditionell förskola får dessa listor 

inte skickas hem. Detta för att i en traditionell förskola får inte pedagogerna begära att barnen 

har med sig rätt kläder, de kan bara påpeka att det är en fördel för utevistelsen.

När vi intervjuar våra pedagoger framkommer inte så mycket negativt med 

utomhuspedagogik. Något som en pedagog dock nämner är att det många gånger faller på att 

de inte får utveckla sin utemiljö utan istället får nej från sina chefer. Då är det ekonomin som 

blir det stora dilemmat. Detta talar även Bergholm (2006) om, att ekonomin har sina gränser. 

Något som en annan pedagog anger som ett hinder för utevistelsen, och som vi sett under vår 

utbildning, är att det på förskolorna idag finns barn som inte kan ta sig fram i till exempel 

skogen. Det kan vara barn med rörelsehinder, men det kan också vara barn som har en rädsla 

för att göra nya saker och att vara i nya miljöer, vilket kan relateras till Öhman (2011). Han 

visar på forskning som fått fram att barn kan bli osäkra och rädda när de vistas i en miljö som 

de är ovana vid. Dessa barn kände sig lugnare och tryggare i parkmiljöer och stadsmiljöer och 

fick en olustkänsla i naturlika miljöer. Nelssons citat på sidan 10 anser vi är betydelsefullt då 

pedagogen bör se till varje enskild individ. Eftersom alla barn är olika är det viktigt att 

komma ihåg att de också utvecklas och lär sig på olika vis. Dock bör pedagogen vara 

medveten om att alla barn inte har förutsättningar för att tillbringa mycket tid utomhus. Barn 

med rörelsehinder eller andra speciella behov tar sig kanske inte fram i skogen lika lätt som 

andra barn.

5.3 Lärandemiljö
Några pedagoger i studien anser att utomhus är det lättare att lära barnen och göra de nyfikna 

på saker. Ericsson (2004) nämner att undersökningar har gjorts som visar att utomhus är det 

lättare att stimulera och motivera barnen och det finns större möjligheter till lek och skratt. 

Detta kan relateras till läroplanen för förskolan (Lpfö98. rev 2010). Där står det att 

pedagogerna måste ge barnen en chans till en omväxlande miljö där barnen kan välja om de 

vill vara inne eller ute och leka för att på bästa sätt lära sig. Pedagogerna i förskolorna menar 

att naturen blir en viktig del i barnens liv på förskolan. Fägerstam (2012) har visat på att barn 

som är mycket ute i naturen faktiskt tar vara på den på ett annat sätt än barn som inte är ute i 
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naturen lika mycket. En pedagog berättade att de lär barnen allt om naturen och 

allemansrätten från det att barnen är små. När de är fem år vet de otroligt mycket om den. 

Detta anser vi är väldigt bra då det medför att barnen får ett samhällstänkande kring miljön, 

och som Fägerstam påpekade, är rädda om den. Brodin och Lindstrand (2008) anser att det är 

viktigt för även små barn att upptäcka naturen. Vidare menar Brodin och Lindstrand att det 

stimulerar barnens sinnen och främjar det informella lärandet. 

Vi anser att utomhus inte enbart är ett tillfälle då barnen springer av sig och leker mer aktiva 

lekar. Istället menar vi att utomhus kan barnen få lära och utmana sig själva, med viss hjälp 

från pedagoger. Pedagogerna bör medverka i utforskandet tillsammans med barnen för att 

barnen ska kunna återkoppla sina upplevelser tillsammans med någon, vilket också läroplanen 

för förskolan styrker:

Barnen ska få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin kompetens 

och utveckla nya kunskaper och insikter. Detta förhållningssätt förutsätter att olika språk-och 

kunskapsformer och olika sätt att lära balanseras och bildar en helhet. (lpfö 98/2010 s 9)

 Om pedagogen går ner på barnens nivå så tror vi att personkemin mellan de två kommer att 

förbättras och bli mer naturlig. Detta kan kopplas till Friluftsfrämjandets regi som menar att 

pedagogerna är medupptäckare, medundersökare, medupplevare och medagerande 

tillsammans med barnen. Det visar även på att barngruppen blir mer sammanhållen och 

skapar trygghet, gemenskap och social utveckling. De flesta pedagoger i vår undersökning 

säger sig vara utspridda tillsammans med barnen för att kunna vara ett stöd för de. Dock 

visade det sig också att några pedagoger fortfarande lät barnen leka mer fritt och höll sig 

istället på avstånd.

Utomhus övar barnen sin grovmotorik och balans på ett naturligt sätt då de klättar, kryper, 

springer, hoppar. Pedagogerna talade om att i skogen finns naturliga hinder att ta sig över. 

Detta kan även ses i Fjørtofts (2001) undersökning där det framkom att barn som har skogen 

som sin lekplats, visar en bättre grovmotorisk förmåga än barn som leker vid vanliga 

lekplatser. Vidare menar Burriss och Burris (2011) samt Storli och Løge Hansen (2010) att 

barn testar sina färdigheter när de leker utomhus där lekytorna är utformade efter barnens 

behov, vilket ökar deras fysiska, känslomässiga, sociala, emotionella och kognitiva 

utveckling. Vår åsikt i detta fall är att göra vardagen så naturlig som möjligt för barnen. Det är 
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viktigt att låta barnen vara barn och låta de klättra på stenar, hoppar över stockar och liknande 

utan att förmana de hela tiden. Samtidigt borde vi som pedagoger våga utforska och röra vid 

saker utan att det är otäckt. Sundgren (2005) refererar till John Dewey som förespråkade 

learning by doing och det anser vi är ett mycket bra begrepp att ta till sig som pedagog. Det 

visar att om vi pedagoger låter barnen vara ute och får uppleva saker naturligt i sin värld, tar 

de till sig lärandet mycket bättre. 
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6. Metoddiskussion
Eftersom vårt syfte var att undersöka hur pedagoger använder sig av utomhusmiljön, samt hur 

pedagogerna uppfattade lärandet utomhus, valde vi att använda oss av kvalitativa intervjuer. 

Dessa intervjuer har gett oss mycket bra och relevanta svar utifrån vårt syfte. Dock anser vi att 

genom att lägga till observationer i vår undersökning hade vi fått en mer helhetsbild av 

verksamheten och sett hur pedagogerna arbetade med lärandet utomhus tillsammans med 

barnen. Vi valde att dela upp intervjuerna eftersom vi ville ha med förskolor från två olika 

orter samt att det sparade tid åt oss som vi istället lägga på transkriberingen och skrivandet. 

Nu i efterhand känner vi att om vi gjort intervjuerna tillsammans hade vi kanske sett saker på 

ett annat sätt, så som kroppsspråk och ansiktsuttryck. 

Vi lämnade ut ett brev till pedagogerna där vi presenterade oss själva och vilket område vi 

forskade om i vår studie. Detta utifrån vad Denscombe (2009) anser om att minimera vår 

inverkan i intervjun, att vi höll oss neutrala och passiva. Detta benämner Denscombe även 

som objektivitet. Pedagogerna kontaktades via mail, per telefon eller på förskolan. Vi inser nu 

att vi hade vunnit mycket tid om vi åkt ut direkt till alla förskolor för att lättare kunna planera 

in tid för intervju. Vi hade då haft mer kontroll över vår tid och inte behövt vänta på mailsvar 

från pedagogerna. Vissa har vi tyvärr inte fått svar ifrån alls vilket medförde mer arbete för 

oss då vi var tvungna att fortsätta leta efter förskolor som skulle kunna tillföra vår studie det 

vi behövde. 

Utifrån vårt syfte som var att undersöka hur pedagoger i olika förskolor använde sig av 

utomhusmiljön, samt hur de uppfattade lärandet utomhus, tyckte vi att bäst metod för detta 

var att just intervjua pedagogerna. Intervjuerna spelades in med hjälp av en mp3-spelare för 

att vi båda skulle kunna ta del av materialet och det var ingen av pedagogerna som visade att 

de hade problem med detta. Platsen för intervjun hade vi önskat få sitta lite ostört, vilket vi 

också fick göra i alla fall utom ett. Då satt en av oss och intervjuade en pedagog mitt bland 

barngruppen, vilket gjorde att intervjun blev avbruten gång på gång. Vi hade planerat att en 

intervju skulle ta cirka fyrtiofem minuter, men vissa tog endast en kvart. Detta beroende på 

hur korta eller långa svar vi fick från pedagogerna. Ändå tog transkriberingen längre tid än 

vad vi trott. Vi satt tillsammans med de utskrivna transkriberingarna och jämförde och hittade 

så småningom olika kategorier som redovisades var för sig i resultatet. Vi tycker att vi fick 

svar på vårt syfte och frågeställningarna i resultatet på ett sanningsenligt sätt. Vi valde att inte 

lämna ut våra intervjufrågor innan intervjuerna, för att förhindra att pedagogerna övade in 
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svaren och svarade så som vi ville. Nu blev våra intervjusvar mer spontana och naturliga och 

pedagogerna fick lov att fundera och tänka efter innan de svarade. Samtidigt har vi funderat 

på hur vårt resultat hade sett ut om vi även använt oss av observationer. Då hade det kanske 

visat ett ännu tydligare resultat eftersom vi kunnat se verksamhetens arbetssätt med egna 

ögon.

En av svagheterna med denna studie är att det är svårt för oss att generalisera att det är så här i 

alla förskolor. Men när vi ser på vårt resultat i förhållande till tidigare forskning, kan vi ändå 

se många likheter. Både vårt resultat och tidigare forskning visar att utomhus upplever barnen 

olika vardagsfenomen med alla sina sinnen och lär sig på så sätt på ett enklare sätt. 

Utomhusvistelsen innebär även att barn blir mer rädda om sin omgivning och natur. Att vi 

funnit liknande resultat både i tidigare forskning och i vårt eget resultat stärker 

generaliseringen.

En av styrkorna med studien är att vi utifrån våra intervjufrågor fått ett utförligt och gott 

resultat. Något som vi fann som mycket lyckat var den sista och avslutande frågan i intervjun, 

nämligen om det var något respondenten ville lägga till om just lärandet utomhus. Då fick 

respondenten tänka efter och uttrycka sig från sitt eget hjärta och svaren blev mycket 

utförliga. Att vi sedan satt tillsammans och transkriberade våra intervjuer gjorde att analysen 

blev så exakt som möjligt, och vi kunde finna nya infallsvinklar när vi lyssnade på de en extra 

gång. En annan styrka med studien var att vi fann genusperspektivet i lärandet utomhus. Vårt 

resultat visar att utomhus leker barnen mer gemensamma lekar och använder sig av samma 

material när de leker. Detta var något som vi inte tänkt så mycket på tidigare.
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7. Avslutande tankar och vidare forskning
När vi läst all litteratur till denna studie har vi upplevt att det många gånger låter så bra, det 

verkar som att det absolut bästa sättet att utvecklas för barnen är utomhus. Men det visar sig 

inte alltid vara så lätt. Tidigare forskning visade att det kan bero på exempelvis stora 

barngrupper, personalbrist eller tidsbrist. Vi anser att det också kan bero på okunskap i att lära 

utomhus. I vissa intervjusvar som vi fick av pedagogerna fick vi snabbt en känsla av att de sa 

en sak enbart för att de trodde att det var det vi ville höra. Vi upplever inte att det var så stor 

skillnad på de traditionella och I Ur och Skur-förskolorna. Det fanns mycket som de använde 

och gjorde på samma sätt, exempelvis använde de flesta sig av naturområden minst en gång i 

veckan, måltider kunde ätas ute och språk och matematik var något som förekom på både 

traditionella och i I Ur och Skur-förskolor. Vi skulle vilja se att alla pedagoger i alla förskolor 

skulle kunna få mer utbildning och vidareutbildning i utomhuspedagogik, inte enbart de 

förskolor som har detta som inriktning. Detta skulle medföra att de flesta barn skulle få 

samma chans till lärande utomhus. 

Under och efter vår undersökning har vi fått nya tankar om utomhuspedagogik som skulle 

vara intressant att undersöka. Vi menar att utomhuspedagogiken ur ett ekonomiskt perspektiv 

vore spännande att se på och hur pengar och material kan sparas genom att lägga mer av 

förskoleverksamheten utomhus. Eftersom vår studie visat att det blir mindre sjukdagar både 

för barn men framför allt för pedagoger, bör politikerna i de olika kommunerna se över 

förskolornas verksamhet om inte fler skulle kunna vara mer utomhus. 

Eftersom debatten om genusperspektivet är aktuell inom förskolan vore det intressant att 

undersöka mer om just ämnet genus och hur det förhåller sig till utomhusmiljön. Vi skulle 

vilja finna ämnet som en underkategori till utomhuspedagogiken om några år. 

Genom denna c-uppsats hoppas vi författare att andra pedagoger får upp ögonen mer för 

lärandet utomhus. Det är inte mycket material som behövs, då det mesta redan finns ute i 

naturen. Uppsatsen visar att förskolor som är ute mycket har färre sjukfrånvaro, vilket vi anser 

viktigt att ha i tankarna som pedagog. Det är också viktigt att förskolechefen erbjuder 

fortbildningar i lärandet utomhus så att pedagogerna får ny kunskap om det. Lärandet 

utomhus bör ses som ett komplement till lärandet inomhus.
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BILAGA 1
Intervjufrågor:

1. Hur länge har du arbetat i förskolan?

- Hur länge har du arbetat på just den här förskolan?

- Inom vilken åldersgrupp arbetar du nu?

2. Vad innebär utomhuspedagogik för dig?

- Vad är dina uppfattningar om barns lärande utomhus?

3. Hur arbetar arbetslaget med lärandet utomhus på er förskola?

- Hur ser du på det?

4. Kan du se några möjligheter eller hinder med lärandet utomhus?

- Vilka?

5. Ingick det någon kurs i utomhuspedagogik under din lärarutbildning?

- Har du gått någon fortbildning efteråt?

6. Använder ni utemiljön något?

- Hur ofta använder ni den?

- Hur används den?

- Varför?

- Vilka utemiljöer använder ni?

7. Är det något som du vill tillägga om utomhuspedagogik/lärandet utomhus som vi inte 

       tagit upp?
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BILAGA 2

Örebro 2012-10-25

Hej!

Vi är två studenter, Eva Andersson och Linda Lager, som läser sista 

terminen på lärarprogrammet med inriktning Natur & Skapande vid 

Örebro Universitet. Vi håller just nu på med vårt examensarbete vilket 

ska resultera i en c-uppsats. 

Vårt fokus ligger på utomhuspedagogik och vi har tänkt göra en 

kvalitativ studie genom intervjuer. Därför vore vi väldigt tacksamma 

om just ni ville hjälpa oss med detta. Intervjun tar ca 45 min och för 

att vi senare skall kunna ta del av svaren vill vi spela in intervjun. Det 

kommer inte framgå i resultatet vem/vilka som deltagit i studien. Vi 

kommer att döpa om förskolan och pedagogerna. 

Vill ni ha ytterligare information om intervjun eller examensarbetet så 

kan ni höra av er till någon av oss för svar.

Med vänlig hälsning Eva Andersson & Linda Lager

Eva Andersson
XXX
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