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Sammanfattning 

Vårt syfte med studien var att jämföra I Ur och Skur-förskolor med traditionella förskolor 

med uttalad utomhusprofil. Vi utgick ifrån ett verksamhetsperspektiv där fokus låg på hur 

pedagogerna talar om utomhusvistelsen och hur de sägs arbeta med denna. I vår studie har vi 

utgått ifrån Aktör-nätverksteori (ANT), detta är både en teori och en metodanalys. Inom ANT 

vill man förstå alla beståndsdelar och hur dessa samverkar inom nätverket. I en ANT analys 

utgår man ifrån tre centrala steg, dessa är: vilka aktörer finns i nätverket, vad gör dessa 

aktörer och vad blir effekten. Metoden vi har använt för att samla material är genom 

semistrukturerade intervjuer. Vi har även tagit del av lokala dokument, metod-och 

grundböcker från I Ur och Skur samt information från I Ur och Skur och Friluftsfrämjandets 

hemsida. 

 

Det resultat vi kom fram till var att vi fann både likheter och skillnader mellan I Ur och Skur-

förskolorna och förskolorna med uttalad utomhusprofil. I Ur och Skur ingår i 

Friluftsfrämjandets organisation och vilar på en grund som har arbetats fram under en lång tid 

och som ständigt utvecklas. I Ur och Skur-verksamheterna ingår i ett nätverk där pedagogerna 

byter erfarenheter och idéer med varandra och som också bidrar med en känsla av 

samhörighet och gemenskap. Det är här vi i vårt resultat ser den största skillnaden i 

jämförelsen med traditionella förskolor med uttalad utomhusprofil. I våra intervjuer med 

pedagogerna ser vi att de har olika syn på utomhusvistelsen. I Ur och Skur beskriver en mer 

planerad utomhusvistelse där det alltid finns en tanke bakom. Medan vi på förskolor med 

uttalad utomhusprofil har fått bilden av att detta kan saknas och variera beroende på 

verksamhet, pedagog och tillfälle. 
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Inledning 

Intresset för utomhuspedagogik har de senaste årtiondena ökat i Sverige och fler förskolor och 

skolor har uttalade utomhusprofiler. Pedagoger i förskolan ska förhålla sig till förskolans 

läroplan (Lpfö 98/10) som beskriver utomhusvistelsen på följande vis: 

Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö-och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en 

positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen 

tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstå sin delaktighet i naturens 

kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att 

det bidrar till en bättre miljö både i nutid och framtid (Lpfö 98/10, s 7). 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin 

närmiljö (Lpfö 98/10, s 8). 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika 

kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra (Lpfö 98/10, s 10). 

Under vår utbildning till förskollärare har ett intresse väckts för utomhuspedagogik. Hur 

arbetar förskollärarna med utevistelsen?  Vad är utomhuspedagogik? Är det 

utomhuspedagogik som praktiseras eller är det en utevistelse av andra skäl? I vår studie har vi 

undersökt skillnader och likheter mellan I Ur och Skur-förskolor jämfört med förskolor med 

uttalad utomhusprofil. Hur profilerar sig förskolorna och vad för ansvar och åtaganden ligger i 

profileringen? Föräldrar har fått större valfrihet att välja förskola och skola åt sina barn. Detta 

har lett till att allt fler förskolor har valt att profilera sig. Genom sin profilering påvisar 

förskolan för föräldrarna vad de står för och strävar efter. Vad får då föräldrarna när de väljer 

att placera sitt barn i en I Ur och Skur-förskola i jämförelse med en förskola med uttalad 

utomhusprofil? Vi ser att det finns en värdering i samhället där det ses stärkande och 

hälsofrämjande för barn att vistas utomhus och vi har funderat kring om förskolan kan 

använda sig av denna värdering för att marknadsföra sin förskola. Med detta som 

utgångspunkt har vi besökt några förskolor i en kommun där vi valt att intervjua pedagogerna 

för att ta reda på hur de ser på utomhusvistelsen i sin verksamhet. Vi har valt att inta ett 

verksamhetsperspektiv för att kunna titta på hur styrdokument och pedagoger samverkar och 

bidrar till hur verksamheten bedrivs. När det gäller forskning kring utomhuspedagogik har vi 

funnit mycket studier som berör äldre barn som vistas i skolan. Vad gäller forskning kring 

yngre barn i förskolan ser forskningsläget tunnar ut. Motivet till vår studie är att vi vill få en 

inblick i förskolors uteverksamhet och om det skiljer åt mellan de förskolor som kallas I Ur 

och Skur och som i vardagligt tal är kända för att vistas mycket utomhus och de traditionella 
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förskolor som har en uttalad utomhusprofil. Vi har gjort en komparativ studie med ett 

verksamhetsperspektiv där vi använder en metodansats och teori som heter Aktör-

nätverksteori. Detta har påverkat hur vi samlat data och hur vi har analyserat vår studie då 

man inom Aktör-nätverksteori plockar ut de olika aktörerna som finns i nätverket, för att se 

vad dessa aktörer gör och vad effekten av detta blir.  

 

Syfte och frågeställning 

Vi har gjort en komparativ studie med syftet att undersöka skillnader och likheter mellan I Ur 

och Skur-förskolor och förskolor med uttalad utomhusprofil och hur de olika verksamheterna 

beskriver sin utomhusvistelse. Vi var även intresserade av hur profileringen av dessa 

verksamheter hade gått till.  

 

- Vilka skillnader och likheter beskrivs av pedagogerna gällande 

utomhusvistelsen inom I Ur och Skur-förskolorna och förskolorna med 

uttalad utomhusprofil? 

 

Bakgrund 

Vår sökning av data och litteratur 

Vi har använt oss av databaser som SwePub, Google scholar, Summon och DiVA. För att nå 

de önskade artiklarna har vi använt dessa sökord: Förskol*, Natur*, Utomhuspedagogik*, 

Profilering* Hållbar utveckling*, Friluftsfrämjandet*, I Ur och Skur och Utomhusprofil*. I 

vårt sökande efter profilering* förskola* på Google uppmärksammade vi att intresset för att 

profilera sin förskola är stort, inriktningar vi fann var bland annat musik, miljö-och teknik, 

natur, lek, hälsa och matematik. Vi har även använt oss av så kallat snöbollsurval för att söka 

vidare efter relevant material. Vi har sökt relevant litteratur för att sedan använda den till att 

hitta ny relevant litteratur. Snöbollsurvalet har vi använt både när vi har läst avhandlingar, 

artiklar och litteratur. Denna metod har varit användbart och har i många fall gett oss kontakt 

med förstahandsreferensen. 

 

Våra utgångspunkter 

Vi har uppfattat att forskning inom utomhuspedagogik är internationell men vi har valt att 

utgå ifrån svensk forskning då vi menar att våra svenska naturförhållanden är unika och då I 
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Ur och Skur är en svenskstartad pedagogik och bedrivs till största delen i Sverige. I våra 

sökningar av relevant litteratur så har vi funnit att en stor del berör barn i skolåldern, både vad 

gäller utomhuspedagogik och hållbar utveckling och detta bekräftas av Susanne Klaar (2013) 

och Eva Änggård (2014)  som beskriver att forskning inom utomhuspedagogik och 

naturorienterande områden är bristfällig inom förskoleverksamheten.  Under arbetet med vår 

uppsats har vi tagit del av tidigare forskning och annat beskrivande textmaterial, utifrån detta 

har vi plockat ut fyra teman som vi anser framträdande. Dessa har vi valt att benämna som 

utomhus som plats, lek och lärande utomhus, utomhusvistelsens inverkan på hälsa och 

utveckling samt hållbar utveckling. Vi redogör för dessa i vår bakgrund. I våra intervjuer med 

pedagogerna får vi bekräftat att dessa fyra teman är betydande i deras beskrivning av 

utevistelsen. Eftersom vi använder oss av Aktör-närverksteori så har det påverkat hur vi har 

samlat vårt datamaterial. Därför har vi också använt oss av andra icke-vetenskapliga 

dokument så som I Ur och Skurs grund-och metodböcker. Vår tanke var att kombinera 

intervjuer med granskning av verksamhetsdokument i vårt resultat. Vårt syfte var att styrka 

detta material med vetenskaplig forskning. Vi har använt Eva Änggårds studie där hon har 

forskat om barn som deltar i utomhuspedagogik. Vi har främst använt hennes studie där hon 

under ett läsår vistas i en I Ur och Skur-verksamhet. 

 

Disposition av bakgrund 

Vi börjar med att beskriva Friluftsfrämjandets framväxt på sida 4. Varför vi tar upp och 

beskriver Friluftsfrämjandet är för att de ligger bakom I Ur och Skurs verksamhet. Vidare 

beskriver vi I Ur och Skurs framväxt med hjälp av I Ur och Skurs grund-och metodböcker, 

samt I Ur och Skurs och Friluftsfrämjandets hemsida för att sedan på sida 5 beskriva I Ur och 

Skurs verksamhet.  Material är Friluftsfrämjandets och I Ur och Skurs egna beskrivningar och 

tolkningar och vilar inte på en vetenskaplig grund. Här tar vi även stöd i Änggårds (2009, 

2014) forskning. På sida 7 redogör vi för tidigare forskning inom utomhuspedagogiken, med 

start på en historisk tillbakablick. Begreppet utomhuspedagogik beskrivs på sida 9. På sida 10 

berörs utomhus som plats och på sida 11 lek och lärande utomhus. Utomhusvistelsens 

inverkan på hälsan berörs på sida 12 och på sida 13 kommer hållbar utveckling. På sida 14 

beskrivs pedagogens roll i utomhuspedagogiken och en kort sammanfattning av alla dessa 

delar redovisas med start på sida 15. 
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Friluftsfrämjandets framväxt 

Friluftsfrämjandet startade 1892 och var då en förening inom skidsporten (2015-04-12a). 

Skidtävlingar anordnades för både flickor och yngre barn från och med år 1895. Redan år 

1900 använde de sig av olika färder för att ge skolungdomar möjlighet att upptäcka och ta 

vara på Sveriges natur och miljö. Långt in på 1900-talets mitt var det enbart eller till största 

delen skidsporten som drevs inom Friluftsfrämjandet (ibid). Friluftsfrämjandet har sedan 

1950-talet erbjudit verksamhet för förskolebarn. Trollet Mulle, även kallad Skogsmulle, 

uppkom 1957 och är en symbol utåt för Friluftsfrämjandet. Mulle är en skogsvarelse som är 

skapad av skogsmaterial (Änggård 2014). Skogsmulle skulle väcka spänning hos barnen och 

inbjuda dem till fantasi.  I samband med detta startades även Skogsmulle skolor. Detta 

koncept slog snabbt igenom i Sverige och kom även att etableras internationellt i Finland, 

England, Tyskland och Japan (2015-04-12a). Dessa skolor kallades från början Trollskolor, 

men kom att byta namn då troll kunde anses skrämmande för barnen (Änggård 2014). 

Pedagogiken på Skogsmulle skolorna byggde på att barnen skulle ha roligt och lära sig genom 

lekar, sånger och att fantisera om skogens djur och växter. Fler fantasifigurer uppkom 

efterhand som komplement till Skogsmulle: ”Fjällfina som var anpassad till fjällets natur, 

Laxe som var vattnets beskyddare och Nova, en figur som hör rymden till och vars budskap är 

att jorden ska bli ren” (Änggård 2014, s 45). 

 

Friluftsfrämjandet startar sin friluftsverksamhet för barn mellan 3 till 5 år ”Skogsknyttarna” år 

1987. Men att Friluftsfrämjandet även riktar in sig på de yngre barnen är inget nytt, de första 

skidinstruktörerna för småbarn startade redan 1905 (2015-04-12a). Sedan kom även 

”Skogsknopparna”, för ett till två åringarna att utvecklas inom I Ur och Skur. Dessa grupper 

kallades förut skogsskolor, men heter nu Friluftsfrämjandets verksamhet för barn. Dit hör 

även Lagge och Skrinna, där barnen lär sig att åka skidor och skridskor på ett lekfullt sätt 

(Änggård 2014). Målet med Friluftsfrämjandets barn och ungdomsverksamhet är att trivas 

och ha roligt i naturen, väcka intresse för friluftsliv, vara aktsam om naturen, lära känna 

naturen och att vara ute året runt. Verksamheten tror på och arbetar för barns behov av 

gemenskap, rörelse och spänning, samt barns medfödda lust att lära (Friluftsfrämjandet 2009). 

 

I Ur och Skur-verksamhetens framväxt 

Den första I Ur och Skur-förskolan startades 1985 och sedan dess har ca 200 I Ur och Skur-

förskolor tillkommit i Sverige (Änggård 2014).  Friluftsfrämjandets centrala styrelse har stått 

bakom I Ur och Skur idén sedan 1987 (2015-04-12a) och I Ur och Skur- verksamheten har 
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sedan 1995 ingått i Friluftsfrämjandets organisation (Änggård 2014). Första fritidshemmet 

och kommunala I Ur och Skur-förskolan startade 1989 och har sedan dess bedrivits både 

kommunalt och fristående. Den första I Ur och Skur utbildningen startar 1988, där lärde sig 

pedagogerna hur de startar en I Ur och Skur-förskola. I Ur och Skur är en svenskstartad 

pedagogik och bedrivs till största delen i Sverige, men finns även representerad i både Norge 

och Finland. Friluftsfrämjandets barnverksamhet väcker dock intresse internationellt och 

bedrivs i både Ryssland och Japan (Friluftsfrämjandet 2009, 2015-04-12a). Inom 

verksamheten får barnen möjlighet att komma ut i naturen och lära sig att värna om miljön 

genom att respektera Allemansrätten. Verksamheten är uppbyggd metodiskt och anpassas 

efter ålder och friluftsvana. Dessa grupper är indelade i tre och går efter ålder på barnet. De 

tre grupperna består av; Skogsknopp 1-2 år handlar om en regelbundenhet, att gå till samma 

platser skapar trygghet för barnen. De får känna på mossan, sjunga sånger och ramsor och 

spela på pinnar med mera. Skogsknytte är för barn mellan 3-4 år, de lär sig om det som växer 

och det som lever samt att vara rädd om naturen. Här jobbar de mycket med gemenskap och 

trygghet. Barnen leker och sjunger och bekantar sig med de insekterna dem träffar på vägen. 

Skogsmulle är för barn som är 5-6 år gamla, barnen går ut i skogen och ibland träffar de även 

på Mulle. Mulle leker med barnen, sjunger och berättar om naturen (Friluftsfrämjandet 2009).  

 

I Ur och Skurs verksamhet 

I Ur och Skur-verksamheten bygger både på förskolans och skolans läroplan samt den 

pedagogik som Friluftsfrämjandet utvecklat sedan 1950-talet (Änggård 2014). ). Idén i 

pedagogiken är att barns kunskap, gemenskap och rörelse tillfredsställs genom att vistas i 

naturen (Änggård 2009). Änggård (2009) beskriver de mål som pedagogiken strävar efter, 

dessa mål handlar om att barnen ska utveckla kunskap om och få en förståelse för samband i 

och kring naturen. Genom denna kunskap ska barnen lära sig hur de ska uppträda i naturen, 

skapa miljömedvetenhet och att respektera Allemansrätten. Genom att vistas i och att använda 

sig av naturen stimuleras hela barnens utveckling. Barnen ges även möjlighet till gemenskap 

och rörelse på ett lustfyllt sätt. Samt att ge barnen en grund till ett livslångt intresse för 

friluftsliv (Änggård 2009). Syfte är att få in upplevelsebaserat lärande där friluftsliv och 

utomhuspedagogik ingår i samtliga mål (2015-04-13b). I Ur och Skurs förskolor och skolor är 

indelade i olika nätverk, dessa träffas minst en gång om året för att byta erfarenheter och för 

att utvecklas. Inom nätverken organiseras även träffar och utbildningar (Änggård 2014). 

Verksamheterna har även tillgång till litteratur och informationsmaterial som 
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Friluftsfrämjandet tillhandahåller. Utöver detta har Friluftsfrämjandet även en 

försäljningsavdelning där verksamheten kan inhandla olika produkter, så som kläder, märken 

och annat som är viktigt inom verksamheten 

 

Pedagogerna i en I Ur och Skur-verksamhet ska vara utbildade förskollärare, lärare, 

fritidspedagoger, barnskötare eller ha annan pedagogisk utbildning (Änggård 2014).  

För att starta en I Ur och Skur-verksamhet måste 25 % av personalen ha gått I Ur och Skur 

grundkurs vid ansökningstillfället (2015-04-13b). En målsättning är sedan att minst 75 % av 

personalstyrkan har genomgått denna grundutbildning. De anställda ska även gå 

Friluftsfrämjandets påbyggnadskurser med den inriktning de jobbar med, dessa finns i flera 

grenutbildningar. Inom förskolan är det kurserna Skogsknopp, Skogsknytte, Skogsmulle, 

Barnskidskola och Barnskridskoskola som är de viktigaste (Änggård 2014). För att få kallas 

en I Ur och Skur-förskola ska verksamheten uppfylla vissa krav, Friluftsfrämjandets 

verksamhetsgrenar, som nämndes ovan ska integreras i verksamheten, samt att I Ur och Skur 

pedagogiken ska genomsyra hela verksam. Utöver detta ska ett systematiskt kvalitetsarbete 

ske för varje enhet. Detta sker genom bland annat utvärderingar, omfattande 

enkätundersökningar och verksamhetsberättelser och ska årligen rapporteras till 

Friluftsfrämjandet (Änggård 2014).  Inom I Ur och Skur strävar de efter att sätta barnen i 

centrum (Friluftsfrämjandet 2009). De förhåller sig utifrån en värdegrund som innefattar hur 

barn är och hur de lär. Pedagogerna ska vara ödmjuka och lyhörda inför barnen och förstå att 

alla barn lär på olika sätt under olika förutsättningar. Karaktäristiskt för pedagoger inom I Ur 

och Skur är de fyra ”meden”: medupptäckare, medundersökare, medupplevande och 

medagerande. Att vara medupptäckare innebär att barn och pedagog upptäcker saker 

tillsammans. Medundersökare syftar till att barn har en medfödd lust att lära. Pedagogen 

behöver följa barnen i deras utforskande och vara engagerade i barnen och dess upptäckter. 

Medupplevande handlar om att naturen bjuder oss på upplevelser, vi är gäster i naturen. Barn 

och pedagog upplever och lär tillsammans. Barnens frågor följs upp och kunskapen söks 

tillsammans eller följs upp på förskolan. Medagerande innebär att ledarna fångar upp tillfällen 

som barnen ger som att agera på samma sätt eller inbjuda till vidare upptäckter och 

funderingar genom att själva hoppa, klättra, lukta och ställa frågor. Pedagogen gör saker 

tillsammans med barnen och är ingen som ”står vid sidan av”, ska de åka skidor så gör även 

ledaren det. Pedagogen är en förebild och visar denne glädje bidrar detta till att även barnen 

tycker om aktiviteten (Friluftsfrämjandet 2009). Största delen av verksamheten bedrivs 

utomhus, men naturligtvis krävs även en välfungerande innemiljö. Änggård (2014) beskriver 
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att inomhusmiljön gärna bör stimulera till rollekar och lugnare aktiviteter som läsning och 

skapande. Hon skriver vidare att inomhusmiljön med fördel kan vara inspirerad av naturen. 

Det är viktigt att pedagogerna ständigt funderar kring vad syftet är med aktiviteten, hur 

aktiviteten ska genomföras och varför detta görs inne respektive ute (Änggård 2014). 

Pedagogerna ska reflektera kring detta så inte verksamheten och arbetet sker slentrianmässigt, 

det ska vara medvetna val om vad som passar bäst att göra inne respektive ute 

(Friluftsfrämjandet 2009).  

 

Utomhuspedagogik 

Historisk tillbakablick 

Undervisning i naturen har förekommit i alla tider. Denna erfarenhetsbaserade och 

handlingsinriktade pedagogik har sina rötter i den grekiske filosofen Aristoteles (384-322 f. 

Kr). Hans filosofi gick ut på att sinnesupplevelser var basen för allt lärande och hans 

idétradition beskrivs som utomhuspedagogikens rötter. Jan Amos Comenius (1592-1670) med 

sin åskådningsundervisning föreskrev att alla sinnen så långt som möjligt skulle användas i 

undervisningen. Jean Jacques Rousseau (1712-1784) fortsatte att utveckla den 

aktivitetsinriktade undervisningen och han ansåg att barnen i sitt lärande skulle möta 

verkligheten. Hans filosofi var att det vi lär med våra sinnen och erfarenheter inte kan ersättas 

med böcker (Szczepanski 2007). Friedrich Fröbel (1782-1852) är en av de som anses vara 

grundare till pedagogiken i dagens svenska förskolor. Fröbel förespråkade fri lek, fruktstunder 

och trädgårdsarbete och hans pedagogik var nära kopplad till naturen (Tellgren2008). Fröbel 

menade att leken var mycket viktig för barnens utveckling och lekmaterialet hämtades direkt 

från naturen. Det kunde vara ull, sand, trä, bär och frukter. Fröbel ansåg att naturen skulle 

användas året om för att barnen skulle få en uppfattning om hur allt från början skapats, detta 

grundade sig i hans tro om att Gud, natur och människor var förbundna i enhetlighet (Tellgren 

2008). Fredrik Mårtensson, Ebba Lisberg Jensen, Margareta Söderström och Johan Öhman 

(2011) beskriver att Ellen Key (1849-1926) kämpade för ett alternativt lärande som på hennes 

tid var ovanligt, en pedagogik där eleverna skulle söka kunskap utanför skolan och inte bara i 

böckerna. Samtida med Key verkade John Dewey (1859-1952) som myntade begreppet 

”learning by doing” och han ansåg att praktik, teori, reflektion och handling hängde samman. 

Dewey menade att lärandet måste ses som en social handling där det oförutsedda mötet bidrar 

med erfarenhetsbaserat lärande (Szczepanski 2007). Han menade att eleverna skulle möta det 

sociala sammanhanget utanför skolan och att lärandet på så vis skulle ske i en växelverkan 
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mellan teori och praktik i autentiska situationer (Szczepanski 2008). Mårtensson m fl (2011) 

påvisar att denna handlingsinriktade tradition har lett till dagens pedagogik där kunskapen 

söks utanför förskolans väggar för att berika undervisningen. Genom att undervisa utomhus 

stärks motivationen och undervisningen blir effektivare. Denna undervisningsform anses även 

öka medvetenheten om miljön (ibid). 1974 inkluderades Allemansrätten i vår naturvårdslag 

som en följd av att naturen ansågs vara till för alla människor. Detta innebär ett ansvar att visa 

omsorg och vård naturen(Klaar 2013). Författaren Sverre Sjölander (2007) menar att en av 

utomhuspedagogikens största uppgifter är att väcka ett naturintresse hos fler människor för att 

vi ska få behålla den natur som fortfarande finns orörd efter våra förfäder. 

 

Gunilla Halldén (2011) beskriver att inom pedagogiken finns en tradition att vistas ute i 

naturen och där man kopplar samman barn och natur. Det finns en värdering i att det är 

stärkande och hälsosamt för barn att vistas utomhus och att skaffa sig erfarenheter och 

upplevelser från naturen. Skogen framställs som en plats för fantasi och lek där konkurrens 

och konflikter blir mindre. Halldén (2011) beskriver vidare att svensk barnlitteratur har 

påverkat vår syn på naturen och dess koppling till barndomen. Hon menar att Astrid Lindgren 

(1907-2002) och Selma Lagerlöf (1858-1940) har bidragit till den romantiska bild vi har av 

det svenska landskapet. Kopplingen mellan barn och natur kan ses som ett nordiskt fenomen i 

ett historiskt perspektiv och detta har förstärkts av dessa svenska barnboksförfattare och av 

Elsa Beskows (1874-1953) konst som illustrerar barn i naturen. Naturen beskrivs som sagolik, 

mystisk och förtrollande men den står också för det skrämmande. Vuxna hänvisar ofta till 

barndomens naturupplevelser som betydelsefulla för de naturupplevelser de har som vuxna 

(Halldén 2011). Änggård (2014) beskriver att många vuxna sätter värde på friluftsliv och att 

vistas ute i skog och mark och att detta förknippas med livskvalitet. Föräldrar har ofta positiva 

minnen av naturen och vill att deras barn ska få samma relation. Änggård (2014)  menar att 

denna tradition att vistas i skog och mark länge har funnits i Sverige. Halldén (2011) varnar 

för den tidigare definitionen av naturen som ”god” och menar att detta inte har reflekterats 

kring. Hon menar att vi inte ska försöka få tillbaka en svunnen tid, utan att vi ska försöka hitta 

något som är gångbart idag. 

 

Utomhuspedagogik- ett handlingsinriktat lärande 

Att lära genom praktisk upplevelse och erfarenhet är något som alltid har varit centralt inom 

förskolans verksamhet. Lars Owe Dahlgren och Anders Szczepanski (2004) menar att 

människor i alla tider har lärt sig livsnödvändig kunskap från en generation till en annan. 
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Urbanisering och teknologisk utveckling har gjort att vår fysiska kontakt med natur- och 

kulturlandskapet har minskat (Änggård 2014). Klaar (2013) beskriver i sin forskning att den 

svenska förskolan vilar på en tradition om att vistas i och ta hand om natur och miljö. Hon 

menar att vi ska visa omsorg om både natur, djur och miljö och att skapa kunskap om dessa 

genom ett undersökande arbetssätt. Utomhusvistelsen ska vara skön och njutbar och vara ett 

ställe där vi ska trivas och må väl (ibid). 

 

På Linköpings universitet ligger nationellt centrum för utomhuspedagogik, NCU. 

NCU:s definition av utomhuspedagogik lyder: 

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

reflektion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. 

Utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde som bl.a. innebär: 

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

 att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas 

 att platsens betydelse för lärandet lyfts fram (2015-04-20) 

Szczepanski (2008) ser utomhuspedagogiken som ett handlingsinriktat lärande där kunskap 

utvecklas genom aktivitet. Landskapet betraktas som både föremål och plats för lärandet. 

Szczepanski (2008) ser att det är mer än bara ett tillfälle att få frisk luft och motion, genom 

förstahandserfarenheter och fysisk kontakt med utomhusfenomen kan en koppling ske mellan 

känsla, tanke och handling. Szczepanski (2007) menar att dagens utbildningssystem är allt för 

statiskt. Han anser att utomhuspedagogiken kan bidra till en mer kreativ pedagogik med en 

växelverkan mellan inomhusmiljö och utomhusmiljö. Vidare beskriver han att kärnan i 

utomhuspedagogiken är att skaffa upplevelsebaserade erfarenheter från miljön och ta med 

dessa erfarenheter in i klassrummet för att fortsätta utforskandet i böcker och på internet. Ann 

Granberg(2000) menar att all verksamhet som vanligtvis sker inomhus går att flytta utomhus 

men att det är viktigt att pedagogiken också får flytta med ut. Hon menar att det traditionella 

vistelsemönstret går att vända så mesta delen av dagen spenderas utomhus. Förskolans 

läroplan påtalar att det är viktigt även för de yngre barnen att erbjudas möjlighet till både 

inomhus och utomhusvistelse. 

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

barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. 
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Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i 

naturmiljö (Lpfö 98/10, s 7). 

Det finns även invändningar mot utomhuspedagogiken enligt Änggård (2014). Hon påtalar att 

barn har sämre möjligheter att utvecklas finmotoriskt som sker i skapande inomhusaktiviteter. 

En annan fara hon ser är att barnen inte blir vana med att använda moderna medier såsom 

läsplattor och datorer i samma utsträckning som barn i traditionella förskolor. Hon menar 

vidare att små barn behöver leksaker och andra föremål som hjälp när de tränar upp sitt 

ordförråd och detta är något som kan saknas i utomhusmiljön. Änggård (2014) beskriver att 

utomhusmiljön kan vara stressande för små barn med mycket fysiska aktiviteter. Tjocka 

kläder kan göra det svårt att röra sig och att de blir stillastående. Att skapa en balans mellan 

inom- och utomhusaktiviteter ses som det bästa enligt Änggård (2014). 

 

Utomhus som plats 

Änggård (2014) beskriver en plats som ett ställe där vi upplever meningsfulla händelser. 

Denna plats behöver inte identifieras med att se ut på ett visst sätt eller vara belägen på ett 

visst ställe. Hon menar att platsen snarare är en upplevelse där andra människor, rutiner och 

ritualer samt personliga erfarenheter spelar stor roll. Platsen är således en produkt av 

erfarenheter, minnen och sinnesintryck (Änggård 2014). Sanne Björklund (2014) påtalar att 

utemiljön kan ses som ett extra rum och en plats för pedagogisk verksamhet där olika 

aktiviteter kan utföras. Utemiljön ska vara en tillgång för förskolan och utformas så att man 

skapar miljöer med olika syften för lek och lärande precis som i innemiljön. Granberg (2000) 

beskriver att utemiljön måste vara varierad och svara upp till de behov av motorisk övning 

som små barn behöver. Miljön ska locka till utforskande och lek och vara utformad så det 

finns möjlighet till racerlopp och springlek (Granberg 2000). Jane Brodin och Peg Lindstrand 

(2008) menar att barn tycker om att leka på undanskymda platser, där de vuxna inte har insyn 

i vad barnen gör.  De flesta förskolor är planerade med fasta lekredskap så som gungor och 

klätterställningar och Granberg (2000) menar att denna miljö bör kompletteras med 

naturmiljö. När man besöker omgivningen kring förskolan är det viktigt att återkomma till 

samma plats gång på gång för att barnen ska känna igen sig och känna sig trygga för att våga 

utforska. Änggård (2012) skiljer på platser för barn och barns platser i naturmiljön. Platser för 

barn är de ställen som pedagogerna skapar för barnen. Detta är platser som besöks 

regelbundet för att skapa rutiner och för att etablera gemensamma betydelser. Barns platser är 

de platser som barnen själva skapar i sina lekar. Naturmiljön erbjuder fysiska lekar som att 

klättra, hoppa och att gömma sig. Naturföremål används symboliskt i leken och platsens 
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karaktär påverkar också hur barn använder den i sin lek. Genom att använda en plats till en 

viss funktion och genom att berätta om den så tillskrivs den en mening. På detta sätt skapas 

och omskapas platser hela tiden av människan (Änggård 2012) 

 

Lek och lärande utomhus 

Mellan lek, hälsa och lärande finns ett samband enligt Szczepanski (2007) och han betonar 

vikten av att arbeta med alla sinnen och hela kroppen. I vår kommunikation är ca 85 % icke 

verbal, vi använder i stället andra sinnen såsom smak, lukt, känsel, hörsel och kroppsspråk. 

Szczepanski (2007) menar att genom att stimulera alla våra sinnen under lärprocessen så ökar 

vår minneskapacitet. Granberg (2000) beskriver att barn utvecklas mest under sina första tre 

år. Deras kunskapsinhämtande innebär motoriska, språkliga, psykiska och sociala färdigheter. 

Under förskoleåren utvecklar barnet dessa färdigheter. Lärandet pågår hela tiden, både under 

fri lek och under planerade aktiviteter. Kunskapsinhämtandet är mycket fysiskt hos ett barn 

och de måste känna, lukta, lyssna, titta och röra så att upplevelsen blir till en kunskap och 

erfarenhet. För barn är det viktigt att känna igen miljön där de vistas för att våga utforska 

omgivningen. Granberg (2000) menar att det är viktigt att därför återkomma till samma plats 

gång på gång för att skapa trygghet för barnen. När de känner igen sig och känner sig trygga 

kan de börja utforska och ta till sig ny kunskap och nya erfarenheter. På en plats där de 

återkommer gång på gång kan leken fortsätta från föregående utflykt och på så vis utvecklas 

vidare. Det är därför lämpligt att utse en dunge eller skogsglänta till förskolans eget naturrum. 

Lek i utomhusmiljöer erbjuder möjlighet för barnen att utforska stora och annorlunda 

lekmiljöer, utifrån sina egna förutsättningar och sin egen utvecklingsnivå (Brodin & 

Lindstrand 2008). Vid uteleken är restriktionerna färre och barnen kan röra sig fritt över både 

stora och varierande ytor. I utomhusmiljön kan alla barn delta och barnen har även lättare att 

få tillträde till leken (ibid). Förskolebarn visar ofta intresse för naturmaterial och genom 

utomhusleken stimuleras barnens sinnen och främjar deras informella lärande (Brodin & 

Lindstrand 2008). Utomhus leker barnen med det naturmaterial som finns att tillgå och 

behöver inte lika mycket färdigt material. Lekmiljön utomhus är rik på stenar, grushögar, 

buskar, träd och vattenpölar och utgör en naturlig del av barnens lekmiljö i uterummet (ibid). 

 

Utomhusvistelsens inverkan på hälsa och utveckling 

I dag har barn en rörelsearena som till stor del består av hemmet, skolan och köpcentret och 

Szczepanski (2007) förklarar människors ohälsa med att vi inte längre har samma möjligheter 
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att få utlopp för vårt naturliga rörelsebehov. Parker och gröna skolgårdar försvinner allt mer 

till förmån för bostadshus, köpcentra och parkeringshus och detta försämrar möjligheterna till 

fysiska och sociala möten i gröna utomhusmiljöer (Szczepanski 2007). Dessa förändringar i 

samhället bidrar till mindre rörelsefrihet för dagens barn. Föräldrar arbetar längre på dagarna 

och har ett tidspressat schema. Fler familjer använder bil och fler timmar framför datorer och 

andra skärmar är bidragande faktorer. Även en ökad oro över att släppa ut sina barn i 

samhället bidrar till att rörelsefriheten minskat (Ekvall 2012). Mattias Sandberg (2012) 

påvisar i sina studier att även kulturella och klassmässiga skillnader påverkar barns 

naturkontakt. Barn som bor i områden där familjerna har god ekonomi och majoriteten har 

svensk bakgrund har större naturkontakt än de barn som bor i områden där familjerna har 

svagare ekonomi och i större utsträckning invandrarbakgrund (Sandberg 2012). 

 

Nina Nelson (2007) beskriver en ökad övervikt och stillasittande tillvaro som ett stort hot mot 

barns hälsa. Diabetes och fetma blir allt vanligare (ibid). Helen Ekvall (2012) beskriver i sin 

forskningsöversikt att även den psykiska ohälsan har ökat bland barn och ungdomar. 

Huvudvärk, trötthet och nedstämdhet samt stress är allt vanligare symptom. Nelson (2007) 

beskriver att det finns en enighet om att denna ohälsa går att förebygga med hälsofrämjande 

åtgärder och hon menar att detta sker bäst i barnets närmiljö med familj, förskola och skola. 

Det är viktigt att det omgivande samhället stödjer barnet så det kan utveckla en god 

självkänsla och känna trygghet och balans i tillvaron. Det viktigaste tillvägagångssättet i ett 

hälsofrämjande arbete är att stärka friskfaktorerna i stället för att bara se till riskfaktorerna 

(Nelson 2007). Rörelse och fysik aktivitet tillhör friskfaktorer och Anders Szczepanski, Karin 

Malmer, Nina Nelson och Lars Owe Dahlgren (2006) beskriver att barn som har tillgång till 

varierad utomhusmiljö med grönområden utvecklar en bättre koncentrationsförmåga och 

bättre motorik än de barn som leker på gårdar där grönområden och variation saknas. 

Stimulerande utomhusmiljöer gör också att lekarna blir mer variationsrika (Szczepanski m fl 

2006). Änggård (2014) påtalar att barn som vistas utomhus större delen av dagen har mindre 

sjukfrånvaro än andra barn. En förklaring till detta kan vara att smittorisken minskar när 

barnen inte umgås så nära varandra. Barn som går på utomhusförskolor löper också mindre 

riska att bli allergiska menar Änggård (2014). 

 

Frågan är hur nyttig utevistelsen är med dagens miljögifter och luftföroreningar (Mårtensson 

m fl 2011). Jordbruk, skogsbruk och den industriella utvecklingen släpper ut allt mer 

miljögifter i luft, mark och vatten. Dagens barn utsätts för fler gifter än någonsin tidigare. 
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Allergier och astma är sjukdomar som ständigt har ökat sedan 1960-talet. I dag finns det 

medicin även för mindre barn mot allergier men alla symptom försvinner inte under 

pollensäsongen. Föräldrar kan också känna oro över vistelsen i skog och natur.  De ser risker 

med att barnen kan trilla ner från träd och stenar. En oro över att de kan bli bitna av ormar 

eller fästingar, eller att de kan gå vilse, risken att drunkna eller att få för mycket sol på huden 

(Mårtensson m fl 2011). Barn påverkas av hur de vuxna i sin omgivning känner för att vistas i 

naturen. Ekwall (2012) menar att genom att öka vuxnas självsäkerhet vad gäller 

utomhusvistelsen så påverkar det barnen och de känner sig på så vis tryggare i utemiljön.  

 

Hållbar utveckling 

Ett överbefolkat jordklot, en ökad industrialism och överkonsumtion tär på jordens resurser. 

Skövlingar, giftutsläpp och ett ekonomiskt intresse men även okunskap gör att naturen 

utarmas. För att kunna förändra detta krävs ökad medvetenhet och en ändrad attityd till 

konsumtion och utnyttjande av resurser (Granberg 2000). Förskolan ska lägga stor vikt vid 

frågor som handlar om naturvård och miljö samt att barnen tillägnar sig ett varsamt 

förhållningssätt (Lpfö98/10). Det krävs mer än bara faktakunskap, moraliska och etiska frågor 

är också viktiga att värdera för att nå en hållbar utveckling (Persson & Persson 2007). Att 

vistas i naturen har viktiga pedagogiska värden och dessa naturmöten kan bidra till en 

fördjupad moralisk relation till naturen. I Sverige har vi goda möjligheter att utveckla och 

arbeta med utomhuspedagogiken eftersom vi har en lång tradition av friluftsliv, allemansrätt 

och ofta tätortsnära naturmiljöer (Mårtensson m fl 2011). Naturvetenskap kan uppfattas som 

faktabaserad och svår att ta till sig men Malin Ideland och Claes Malmberg (2010) menar att 

arbetssättet som praktiseras med att ställa frågor och observera är användbart i förskolan. 

Detta arbetssätt kan med fördel användas när det gäller frågor som berör hållbar utveckling. I 

förskolor som arbetar aktivt med miljöfrågor är självklara inslag olika aktiviteter som barn 

och personal tillsammans utför (Ideland & Malmberg 2010). Läroplanen för förskolan lyfter 

fram vikten av att utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla och social handlingsberedskap 

för att bli ansvarstagande samhällsmedlemmar. I förskolan kan detta göras genom att lyfta 

fram olika etiska dilemman och problematisera dessa och att dessa genomförs i demokratiska 

former (Lpfö98/10). Ideland och Malmberg (2010) beskriver att det är viktigt att känna att 

man själv kan påverka situationen och att det egna agerandet leder till förändring i arbetet 

med miljöfrågor. Förskolebarn är kapabla att ställa kritiska frågor, undersöka och handla i sin 

egen vardag. Detta kräver att pedagogen arbetar utforskande och tillsammans med barnen och 

erbjuda dem olika sätt att undersöka tillvaron. Pedagogens ansvar är också att ge barnen en 
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möjlighet att förändra sin vardag (Ideland & Malmberg 2010). Genom att redan i förskolan 

börja arbeta miljömedvetet så ökar chansen till en miljömedvetenhet i framtiden. Om 

pedagogerna undervisar miljödidaktiskt så skapas bättre förutsättningar för att bidra till ett 

hållbart förhållningssätt (Hedefalk 2014).  

 

Pedagogens roll i utomhuspedagogiken 

Klaar (2013) påtalar i sin studie att pedagoger förväntas ha kunskap inom många områden. 

Detta innefattar bland annat demokratiska värden, barns utveckling och lärande, 

dokumentation, social kompetens i mötet med föräldrarna och dessutom kunskap att 

undervisa i olika ämnen, exempelvis matematik och naturorienterande ämnen. Maria 

Hedefalk (2014) menar att det är upp till pedagogen och arbetslaget att tillsammans komma 

fram till hur undervisningen ska gå till då förskolans läroplan inte anger metod för 

undervisningen. Detta kan ge olika förutsättningar för barns lärande då undervisningen 

kommer att variera mellan olika pedagoger (Hedefalk 2014). Per Hedberg (2004) som utifrån 

egna erfarenheter med arbete i Naturskolan ser att det är viktigt att som pedagog kunna koppla 

samman de teman man jobbar med till utomhusaktiviteter. Hedberg (2004) menar att en viktig 

uppgift för pedagogen är att genom att vistas i naturen hjälpa barnen att utveckla en relation 

till den. Om vi vistas i naturen lär vi oss hur den fungerar, vi förstår sammanhangen i naturen 

och vi kan då förstå hur människan påverkar naturen. Hedberg (2004) menar att när vi 

kommit till insikt med detta kan vi ta ställning till hur vi vill påverka natur och miljö. Han ser 

fördelar i ett längre perspektiv där denna känsla för naturen kan bidra till ett livslångt 

engagemang för naturen och miljön (Hedberg 2004).  

 

Granberg (2000) påtalar vikten av en medforskande pedagog. Utemiljön bidrar med stora 

möjligheter till utforskande. Små barn är forskare och Granberg (2000) menar att en 

förutsättning för att grundlägga en groende miljömedvetenhet hos barnen är att pedagogerna 

ser det barnen ser och deltar aktivt i deras utforskande av omvärlden. En lyhörd pedagog kan 

ge barnet stöd och uppmuntran men också bekräfta och förstärka barnets egen förmåga. 

Barnets självkänsla utvecklas och växer när en vuxen är närvarande och svarar på frågor, ser 

det barn ser och leker tillsammans. Barn behöver tid på sig att utforska och en lyhörd pedagog 

väntar tills barnet visar att det vill dela sin upptäckt med någon. Granberg (2000) menar att 

promenader ska vara utifrån barnens intressen och de ska genomföras i barnens takt. Susanne 

Thulin (2010) har forskat kring hur barn ställer frågor i undervisning kring naturvetenskap 

och hennes resultat visar att om barnen får möjlighet och tid på sig att undersöka fenomen så 
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ställer de mycket frågor kring det som undersöks. Genom dessa frågor skaffar barnen sig 

förståelse kring fenomen men frågorna bidrar också med en dialog som synliggör vad de ser 

som intressant (ibid). Detta stärks av Klaar (2013) som i sin forskning hävdar att alla 

människor har intresse för många olika innehåll men att det är pedagogens ansvar att välja ut 

vilka av dessa de ska utgå ifrån och bygga vidare på. Det blir således pedagogens ansvar att 

guida barnen mot det som anses ha ett viktigt undervisningsvärde (ibid). Upplevelserna på 

vägen är viktigare än själva målet för promenaden. Vidare menar Granberg (2000) att en god 

relation mellan barn och vuxna främjar kommunikationen. Denna viktiga kontakt skapar 

trygghet som i sin tur främjar barns lärande och utveckling. Granberg (2000) ser dock en fara 

med att hjälpa barnet för mycket då tilltron till sin egen förmåga går förlorad och barnet blir 

passivt. Uppmuntran och stöd från en vuxen så att barnet får försöka själv gör att barnet tror 

på sin egen förmåga. Den viktigaste uppgiften för pedagogerna enligt Granberg (2000) är att 

göra utevistelsen till en positiv upplevelse som gör att barnen njuter av att vara ute. 

 

Sammanfattning av tidigare forskning 

I Ur och Skur-verksamheten ingår i Friluftsfrämjandets organisation och utgår ifrån 

förskolans och skolans läroplan, samt den pedagogik som Friluftsfrämjandet har utvecklat 

(Änggård 2014). Idén i pedagogiken är att barns kunskap, rörelse och gemenskap 

tillfredsställs när de vistas i naturen. Pedagogikens mål strävar efter att barnen ska utveckla 

kunskap om och få en förståelse i och kring naturen. Genom denna kunskap ska barnen skapa 

miljömedvetenhet, lära sig att respektera Allemansrätten och lära sig hur de ska uppträda i 

naturen. Syftet är att få in upplevelsebaserat lärande där utomhuspedagogik och friluftsliv 

ingår i samtliga mål (Änggård 2009). 

 

Granberg (2000) menar att lärandet pågår hela tiden och att kunskapsinhämtandet hos barn är 

fysiskt, alla sinnen används när barn skaffar erfarenheter och kunskap. Uterummet är en plats 

som gynnar detta upplevelsebaserade lärande. Leken är viktig för barns lärande och utemiljön 

bidrar med stora möjligheter till utforskande och lek. Pedagogens roll blir att stötta och 

uppmuntra barnet i dess utforskande men även att bidra med kunskap (Granberg 2000).  

Rörelse och aktivitet ses som friskfaktorer och barn som har tillgång till grönområde är 

friskare och leker mer variationsrikt (Szczepanski 2007). Genom att vistas i naturen skaffar vi 

oss en relation till den (Hedberg 2004). Förskolan ska enligt läroplanen lägga stor vikt vid 

naturvård och miljöfrågor och genom att börja arbeta miljömedvetet redan i förskolan så ökar 

chansen till miljömedvetna vuxna i framtiden (Hedefalk 2014).  
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Syftet med vår studie är att jämföra hur pedagogerna ser på utomhusvistelsen i I Ur & Skur 

förskolor och i förskolor med uttalad utomhusprofil och hur pedagogerna talar om sin 

utevistelse. Vi har tagit del av tidigare forskning angående utomhuspedagogik för att vi anser 

att det är en betydande del av utomhusvistelsen. Vi har funnit fyra delar som centrala inom 

utomhuspedagogik, de fyra delarna är utomhus som plats, lek och lärande, hälsa och 

utveckling samt hållbar utveckling. Vi utgår ifrån dessa fyra delar för att strukturera upp vår 

jämförande analys.  

 

Metod 

Aktör-nätverksteori 

I vår studie har vi använt oss av Aktör-nätverksteori (kommer att benämnas ANT i vårt 

arbete) som kan ses både som en metodansats och en teori (Ahn 2015). Syftet med denna 

metodansats är att förstå beståndsdelar och hur dessa samverkar. Inom ANT betraktas både 

människor, materiella ting och abstrakta företeelser som potentiella aktörer, som Song-ee Ahn 

(2015) uttrycker det: ”något som gör något” (s 118). Hon menar att även icke-mänskliga 

aktörer kan utföra och delta i handlingar. Människans förmåga till handlingar kan vara i behov 

av relation till det materiella. Genom det materiella kan människan förmedla sina idéer, 

intentioner och planer. Genom detta kan de även förbinda andra aktörers intressen (Ahn 

2015). Inom ANT är symmetriregeln en viktig princip, denna syftar till att forskaren ska 

använda sig av samma språk när analyser av människor och det materiella görs. ANT som 

teori ser strukturer som föränderliga. Associationer av mänskliga och icke-mänskliga aktörer 

länkas till varandra och utgör ett nätverk. Detta närverk är i ständig förändring och är 

beroende av kontexten. Inga aktörer agerar ensamma, alla objekt har alltid en effekt i de 

förbindelser de ingår i. Handlingar sker aldrig ensamma utan är alltid beroende av andra 

aktörer. ANT granskar inte individers egenskaper eller förmågor, utan de nätverk individerna 

befinner sig i. Det intressanta är med andra ord vad individerna gör och hur de gör det (ibid). 

 

Inom ANT handlar berättelserna i huvudsak om följande: vilka aktörer som är i förbindelse 

med varandra i det studerade nätverket, vad de faktisk gör och vad som uppstår som en effekt 

av dessa förbindelser (Ahn 2015, s 123). 

 

Vi har en komparativ studie med ett verksamhetsperspektiv. Vi motiverar det utifrån att vår 

studie jämför förskolor som har I Ur och Skur profil med förskolor som har uttalad 
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utomhusprofil. Vi har valt ANT- analys, genom denna har vi tittat på olika aktörer i nätverket 

så som Friluftsfrämjandet, pedagoger, kommunen, förskolechef och verksamhetsdokument. 

Vi har analyserat hur dessa aktörer påverkar varandra och hur detta påverkas pedagogernas tal 

om utomhusvistelsen. Med hjälp av tidigare forskning och annat material inom området, vi 

har sedan plockat ut fyra teman som vi anser centrala inom utomhuspedagogiken och dessa 

är; utomhus som plats, lek och lärande utomhus, utomhusvistelsens inverkan på hälsa och 

utveckling och hållbar utveckling. Utifrån dessa fyra teman har vi sedan gjort vår analys, där 

vi jämför I Ur och Skur-verksamheten mot förskolor med uttalad utomhusprofil.  

 

Intervjuns utformning  

Inom ANT är det vanligt att använda sig av etnografiska metoder för att samla data, till 

exempel observationer, intervjuer och fältanteckningar samt insamling av artefakter och 

dokument. Vi har valt att kombinera intervjuer med granskning av verksamhetsdokument 

samt I Ur och Skurs egna material. Vi ansåg att intervjuer var ett bra tillvägagångssätt för att 

få en inblick i verksamheten. Med tanke på den begränsade tidsperioden kom vi fram till att 

intervjuer var det vi skulle hinna utföra. Vi hade även planerat in observationer men 

tidsbegränsningen gjorde att vi inte hann detta. Med intervjuer följer en flexibilitet som gör att 

denna metod är attraktiv när det gäller att samla in data. Forskaren vill med en kvalitativ 

analys få fram det generella och få fram intervjupersonernas uppfattningar och synsätt. För att 

få kunskap om vad intervjupersonerna uppfattar som relevant och viktigt är det önskvärt att 

intervjun rör sig i olika riktningar. Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer och valde 

att spela in dessa, vilket är ett vanligt tillvägagångssätt inom kvalitativ forskning. Alan 

Bryman (2008) beskriver detta som viktigt, då det är intervjupersonernas svar i egna ordalag 

som söks. Vid intervjuerna använde vi oss av en intervjuguide, vilket Cato R.P. Björndal 

(2005) beskriver som en översikt med frågor och teman som ska beröras under en intervju. 

Denna intervju är på så vis mer strukturerad än en samtalsintervju, men rymmer en flexibilitet 

då frågornas ordningsföljd kan ändras under intervjuns gång utifrån hur denna utvecklas.  

Intervjun bör ske i en lugn och ostörd miljö. Buller och annat ljud i bakgrunden påverkar 

kvalitet på inspelningen, men ännu viktigare är att intervjupersonen känner sig trygg och inte 

behöva oroa sig för att någon annan hör den pågående intervjun (Bryman 2008). Även 

Björndal (2005) beskriver vikten av intervjuklimatet och menar på att en lugn och avskärmad 

miljö är en grundregel då en intervju ska göras. Då vi genomförde våra intervjuer fick 

intervjupersonerna själva välja dag och tid, samt de rum där intervjun skulle ske. Vid fyra av 
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tillfällena var det i en lugn och avskärmad miljö utan avbrott och störningar från 

omgivningen. Vid den femte intervjun satt vi på utegården medan barnen lekte längre bort.  

Genom intervjun fick vi en förståelse för de intervjuandes perspektiv och det gav även en 

möjlighet för detaljer som vi annars kunde gått miste om (Björndal 2005).  

Vår intervju bestod av ett fåtal teman med fler frågor inom ramen för dessa. För att säkerställa 

kvalitén av intervjufrågorna bör man ha några utgångspunkter (ibid). Alla våra frågor var 

kopplade till det valda temat. Här är det viktigt att inte ha för många frågor och framför allt att 

dessa har relevans för temat eller problemformuleringen. Vi såg även över så att våra frågor 

var klara och otvetydiga. Med detta menar vi att frågorna inte innehöll ord som kan skapa 

missförstånd eller tveksamhet då detta kan sänka kvalitén på svaren. Vi undvek även att ha för 

långa frågor då även detta kan få frågorna att anses oklara. Vi valde istället att följa upp våra 

frågor med följdfrågor, vilket är vanligt inom semistrukturerade intervjuer. Detta har gett oss 

en inblick i vad den intervjuade tycker är viktigt och relevant att diskutera. Även om vi under 

intervjun förhåller oss öppet för olika typer av information är det viktigt att ha kvar fokus på 

de tema och frågor som är viktiga att få svar på (Björndal 2005). Bryman (2008) beskriver 

semistrukturerade intervjuer som användbara när ett visst fokus eller område ska utforskas. Vi 

ställde inte heller några ledande frågor, då en sådan typ av fråga oftast riktar in intervjuaren på 

det svar som söks. Vi använde oss inte heller av slutna frågor, som endast kan svaras med ja 

och nej eller färdigtryckta svar. Vi valde istället att ha öppna frågor där intervjupersonen gavs 

tid och möjlighet till att uttrycka och formulera sig (Björndal 2005). Vi var båda aktivt 

lyssnande och gav respons i form av ögonkontakt, nickningar, ”ja” och ”mm”. Vi var 

uppmärksamma på vad personen berättat och noga med att vi förstått denne genom frågor 

som ”om jag förstod dig rätt..”. Vi anser även att vi hade en öppenhet mot intervjupersonen 

och dennes svar och gav tid till denna. Vi gav små pauser för att intervjupersonen skulle 

kunna få formulera sig mer eller berätta något mer kring ämnet innan vi fortsatte med nästa 

fråga. Vi kände att det var viktigt att skapa ett gott klimat med respekt för personen och att 

denne inte skulle uppfatta vår intervju som ett förhör (Björndal 2005). 

 

Urval 

Inom kvalitativ forskning används oftast målinriktade urval (Bryman 2008). Det vill säga att 

urvalet utgår ifrån att välja enheter (som i vårt fall förskolor med viss profilering och 

pedagogerna som arbetar där, dokument och annat relevant material, dessa beskrivs nedan) 

som har direkt anslutning till de frågor som formulerats.  
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Genom att gå igenom förskolor i den utvalda kommunen och egna erfarenheter gick vi 

igenom vilka förskolor som var av relevans för vårt arbete. När vi gått igenom hur många och 

vilka som fanns tog vi kontakt med de vi ville besöka för en intervju. Det fanns både 

kommunala I Ur och Skur-förskolor och fristående föräldrakooperativ. Vi kände dock att det 

inte spelade någon roll för relevansen och trovärdigheten i vårt arbete om förskolorna var 

kommunala eller fristående, då det var I Ur och Skur som koncept/profil vi ville se till och hur 

förskolorna jobbade med och utifrån detta. Vid vårt urval av förskolor med utomhusprofil 

gick vi vidare med samma tillvägagångssätt.  Samtliga förskolor vi besökt ligger i samma 

kommun då vår idé om profilering skulle granskas inom kommundelen.  

 

Tillförlitlighet och generaliserbarhet 

Vi har funderat kring i vilken utsträckning vårt resultat kan appliceras på andra förskolor som 

är I Ur och Skur-förskolor och förskolor med uttalad utomhusprofil. Vi har kommit fram till 

att förskolorna vi har besökt med utomhusprofil har skiljt sig åt och menar på så sätt att även 

andra utomhusprofil förskolor kan skilja sig åt. När vi däremot ser till I Ur och Skur har vi fått 

beskrivet för oss att de jobbar efter samma metoder, nätverk och utbildning. Detta koncept gör 

att alla I Ur och Skur-verksamheter bör jobba efter samma principer, vi menar att med tanke 

på detta skulle det vara lättare att generalisera I Ur och Skurs verksamhet jämfört mot 

förskolor med utomhusprofil, där vi har sett större variation i deras syn på utomhusvistelsen. 

Vi har i vårt arbete strävat efter att vara genomskinliga inför läsaren för att ge vår studie en så 

stor tillförlitlighet som möjlighet. Vi har beskrivit hur vi har gått till väga och vad 

pedagogerna har sagt i intervjuerna genom våra transkriberingar. Men vi vill ändå påtala att 

detta är våra tolkningar och endast ett litet utdrag av verkligheten. 

 

Metod för datainsamling 

Vi började med att kontakta de förskolor vi ville besöka. Vid kontakten med I Ur och Skur-

förskolorna blev vi väl mottagna och pedagogerna ville gärna ställa upp på en intervju. Vi var 

välkomna till I Ur och Skur-förskolorna inom en veckas tidsperiod och fick återkomma om vi 

hade fler frågor eller se mer av verksamheten. När vi försökte få tag på förskolor med 

utomhusprofil sökte vi mejladresser på kommunens hemsida. Vi mejlade de vi ville ha 

kontakt med, men svar uteblev. Vi kontaktade därför kommunen för direktnummer till 

förskolecheferna. Vi fick genom detta kontakt med en av förskolecheferna och kunde boka tid 

för intervju, både med denne och en pedagog. Den andra förskolechefen fick vi inte tag på, 
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utan ringde istället till förskolans avdelningar och kunde därigenom boka tid för intervju med 

en av pedagogerna. 

 

Vi kontaktade även kommunen angående profilering, då vi ville ha svar på hur man profilerar 

sin förskola, tillvägagångssätt och kriterier. Kommunen kunde inte svara på detta och vem 

som hade ansvaret för detta var tveksamt. Det svar vi fick var att vi skulle kontakta 

förskolecheferna på förskolor med utomhusprofil, då dessa borde veta hur de gått till väga för 

att fått sin profil. Utifrån detta så kontaktade vi en förskolechef på en förskola med uttalad 

utomhusprofil för en intervju. 

 

Empiriskt material 

Vår empiri består till största delen av semistrukturerade, inspelade intervjuer av pedagoger. Vi 

har intervjuat totalt fyra pedagoger och en förskolechef. Två pedagoger i Ur och Skur, som 

kommer benämnas Pedagog i Ur och Skur 1 och 2. Vi intervjuade även två pedagoger på 

förskolor med uttalad utomhusprofil, dessa kommer att benämnas Pedagog Utomhusprofil 1 

och 2. Förskolechefen kommer att benämnas som förskolechef. Varje intervju varade i ca 40-

45 minuter.  

 

Vi har använt oss av information från Friluftsfrämjandets hemsida: 

 Friluftsfrämjandets historia i åratal http://www.friluftsframjandet.se/guest/492   

[Hämtad 2015-04-12] 

 I Ur och Skur Historia och Korta Fakta 

http://www.friluftsframjandet.se/iurochskur/historik [Hämtad 2015-04-12] 

 Starta i Ur och Skur http://www.friluftsframjandet.se/iurochskur/starta-i-ur-och-skur 

[Hämtad 2015-04-13] 

 Organisation http://www.friluftsframjandet.se/iurochskur/organisation [Hämtad 2015-

05-11] 

 I Ur och Skurs grund- och metodböcker: I Ur och Skur- Grundbok för 

Friluftsfrämjandets I Ur och Skurverksamhet (2009).  

Vi har även använt oss av Ann Granberg (2000) Små barns utevistelse- naturorientering, lek 

och rörelse. Denna bok har vi valt då den berör de yngre barnen, 1-3 år.  

 

http://www.friluftsframjandet.se/guest/492
http://www.friluftsframjandet.se/iurochskur/historik
http://www.friluftsframjandet.se/iurochskur/starta-i-ur-och-skur
http://www.friluftsframjandet.se/iurochskur/organisation
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Transkriptionen 

Syftet med våra intervjuer har varit att ta del av hur pedagogen beskriver hur de i 

verksamheten jobbar med utomhuspedagogik. Då vår analys går under ANT såg vi inte att en 

fullt lika detaljerad transkribering krävdes som vid en konversationsanalys, så kallad CA. CA 

används då den språkliga aktiviteten mellan människor studeras och varje detalj kan vara av 

stor vikt. Vi har valt bort konversationsanalysen eftersom vi i vår analys varit ute efter att få 

ett grepp om strukturen i verksamheten och hur de olika aktörerna samverkar i denna. Vi har 

därför valt att transkribera mer förståeligt och läsvänligt genom att ta bort upprepningar och 

hummanden. Vi valde att sortera upp de färdiga transkriberingarna utefter våra fyra valda 

teman; plats, lek och lärande, hälsa och utveckling samt hållbar utveckling. Detta gjorde att vi 

fick en överskådlig blick och lättare kunde sortera materialet inför resultatet. 

 

Transkriptionsnyckel 

 

Fetmarkerad text Betoning 

VERSALER  Höjd röst 

…..  Paus 

(Text inom parentes) Det som sker med gester, icke verbalt, under samtalet 

”Lite förställd röst” Lite förställd röst 

Betoning oooo Betoning på ordet                       

Etiska överväganden 

Bryman (2008) och Vetenskapsrådet (2011) beskriver grundläggande etiska frågor som vi 

förhållit oss till under vår studie och beskrivit i informationsbrevet vi skickat ut till samtliga 

förskolor/pedagoger som har medverkat. Några av de etiska principer som gäller för svensk 

forskning och som vi förhållit oss till är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren ska 

belysa de deltagande om studiens syfte och hur undersökningen kommer gå till och vad den 

ska användas till. Deltagandet är frivilligt och de deltagande kan när som helst välja att hoppa 

av. Forskaren måste ha samtycke från samtliga deltagare (samtyckeskravet) och dessa har rätt 

att bestämma om sin medverkan. Vid minderåriga deltagare krävs även målsmans samtycke, 

men i vårt fall var samtliga deltagare pedagoger. Konfidentialitetskravet innebär att alla 

uppgifter om deltagarna ska förvaras oåtkomligt för obehörig. Alla deltagare i studien ska ges 

största möjliga konfidentialitet. Informationen ska analyseras utifrån det syfte studien har och 
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ska förstöras efter studiens slut. Informationen består av ljudfiler, mejlkorrespondens och 

transkribering. Med nyttjandekravet menas att insamlade uppgifter om enskilda individer 

enbart får användas för forskningsändamålet (Bryman 2008). En studie kan aldrig ses neutral 

då forskarens teorier och tankar alltid speglas. Det krävs mycket arbete för att rättvist kunna 

beskriva en verksamhet. För att kunna göra det krävs det att forskaren sätter sig in i 

verksamheten och samlar empiri. Det insamlade materialet och forskningspersonernas 

tolkningar ger den bild som presenteras (Karlsson Vestman 2011). Eftersom vi bara har gjort 

ett fåtal intervjuer kan vi inte påvisa den variation som finns i verksamheten. För att få en 

bredare bild att reflektera kring krävs ett större underlag (Eidevald 2013). Materialet är bara 

representerat genom våra intervjuer, transkriberingar och annat insamlat material och kan 

därmed aldrig ses som en kopia utav verkligheten (Björndal 2005). Vid intervjuernas start 

berättade vi vilka etiska riktlinjer vi följt, de fick även en kopia av informationsbrevet vi 

skickat via mejl. 

 

Analysprocess  

I vår analys har vi använt oss av våra transkriberingar och de dokument som vi fått tagit del 

av. Vi har använt oss av ANT-analysens tre steg när vi har gjort vår analys. De tre stegen är: 

 Vilka aktörer finns i nätverket  

 Vad gör dessa aktörer  

 Vad blir effekten 

Vi har intervjuat pedagoger på två I Ur och Skur-förskolor och på två förskolor med uttalad 

utomhusprofil. Vi har även intervjuat en förskolechef för att fråga henne angående 

profileringen av förskolan. I steg ett (vilka aktörer finns i nätverket) har vi funnit 

Friluftsfrämjandet, verksamhetsdokument, kommunen, förskolechef och pedagoger. I steg två 

(vad gör dessa aktörer) beskriver vi vad dessa aktörer gör. I steg tre (vad blir effekten) jämför 

vi likheter och skillnader som vi finner i jämförandet mellan I Ur och Skur förskolorna och de 

förskolor med uttalad utomhusprofil. Här har vi funnit begrepp och nyckelord som är 

specifika för respektive verksamhet. Vi har även tittat efter mönster som speglar och särskiljer 

dessa två typer av verksamheter. Det resultat vi presenterar i vår studie är baserat på vår 

insamlade empiri och kan inte ses som en representation av dessa verksamheter i sin helhet. I 

det kommande stycket görs en beskrivning av de aktörer som medverkar i nätverket och vad 

dessa gör. 
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Vilka är aktörerna och vad gör dessa? 

Aktörerna i nätverket är Friluftsfrämjandet, verksamhetsdokument, kommunen, förskolechef 

och pedagoger. Vi diskuterade kring ytterligare aktörer, där vi såg föräldrar och barn som 

viktiga. Men på grund av vår begränsade tidsperiod så valdes dessa bort. Friluftsfrämjandet är 

en rikstäckande svensk ideell organisation som sedan 1892 förespråkar att människor ska 

värna om och upptäcka Sveriges natur och miljö. Friluftsfrämjandet driver I Ur och Skur-

verksamheten och står bakom forskning, utbildning, pedagogiskt material och bedriver 

utvecklingsarbete. I Ur och Skur-utveckling skriver avtal med förskola och annan pedagogisk 

verksamhet. Alla dessa ingår i ett nätverk. I Ur och Skur-verksamheter bedrivs både som 

kommunal, kooperativ och privat form (Friluftsfrämjandet 2015-05-11).  Friluftsfrämjandet är 

en betydande aktör när det gäller hur pedagogerna ska bedriva sitt arbete i verksamheten. 

Friluftsfrämjandet tar även årligen emot kvalitetsredovisningar från de olika I Ur och Skur-

verksamheterna. Vi har fått ta del av I Ur och Skurs pedagogiska material, grund-och 

metodböcker. Dessa används i I Ur och Skur-verksamheten som en ett gemensamt material 

och fungerar som en grundstomme. Eftersom kommunen är den myndighet som ansvarar för 

den kommunala barnomsorgen så valde vi att kontakta dem angående profileringen av 

berörda förskolor. I kontakten med kommunen fick vi varken information eller ta del av några 

dokument, då detta inte existerade. Kommunen är också en viktig aktör i vår studie då de är 

ansvariga för de lokaler som förskoleverksamheten bedrivs i. Detta är avgörande för hur 

pedagogerna uppfattar att de kan arbeta med inne- respektive utemiljön. På förskolan leds och 

samordnas det pedagogiska arbetet av en förskolechef. De har även ansvar för att 

verksamheten utvecklas och att personalen får fortutbildning. Förskolechefens ansvar är att se 

till att verksamheten bedrivs som utsägs och att pedagogerna har förutsättning för detta. 

Förskolechefen har även det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs efter 

läroplanens strävansmål och förskole uppdraget i sin helhet (Lpfö 98/10). Pedagogernas 

ansvar är att se till att verksamheten utformas och utförs i linje med förskolans läroplan och 

förskolechefens riktlinjer. Det är pedagogerna som ansvarar för det pedagogiska arbetet i 

förskolan och pedagogernas inställning och ambitioner avspeglar hur verksamheten bedrivs.  

 

Resultat 

Vi utgår ifrån fyra delar som vi har funnit centrala i vårt arbete kring denna studie inom 

utomhuspedagogik. Dessa är utomhus som plats, lek och lärande utomhus, utomhusvistelsens 

inverkan på hälsa och utveckling samt hållbar utveckling. Vad effekten och därmed även 
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resultatet av denna komparativa studie blir presenteras nedan. Vi ser även pedagogens roll 

som viktig i utomhuspedagogiken, denne ser vi som sammanvävd i alla fyra delar. Resultaten 

beskrivs utifrån I Ur och Skur- förskolor och förskolor med uttalad utomhusprofil, varje nytt 

tema börjar med I Ur och Skur för att sedan gå över i utomhusprofil.  

 

Utomhus som plats  

I Ur och Skur-förskolor 

I Ur och Skur-pedagogerna 1 och 2 beskriver att utomhusvistelsen ska vara trivsam och skön 

och är det för kallt eller vädret inte tillåter så är inomhusvistelsen lika självklar. I Ur och 

Skurs grundbok beskrivs att det är viktigt att använda inne- och uterummet i växelverkan. Det 

beskrivs att pedagogerna hela tiden bör reflektera över vad som görs bäst ute respektive inne.  

Vidare beskrivs i grundboken att barn och pedagoger är medupptäckare och barnen 

uppmuntras till nyfikenhet och intresse för miljö och natur. 

 

att vi använder naturen och skogen det är ju oftast för att det är lite lugnare miljö, det är 

mindre konflikter, det blir en bra lek, och var lär sig barnen bäst?, jo det är när dom leker och 

känner sig trygga. Så därför går vi till samma ställe (Pedagog I Ur och Skur 1) 

 

Båda I Ur och Skur-förskolorna går oftast till samma platser för att skapa trygghet och 

igenkännande för barnen. Pedagogerna tycker att det är viktigt att återkomma till samma plats 

gång på gång. I Ur och Skurs grundbok beskriver ”Det är lämpligt att gå till samma ställe 

många gånger, då känner barnen igen sig och minns leken” (I Ur och Skur, Grundbok, s 25). 

Det skapar trygghet och när barn känner igen sig kan de börja utforska och ta till sig ny 

kunskap. I Ur och Skur-verksamheterna har utvalda stopplatser på vägen till sitt utflyktsmål. 

Målet kan vara en egen skogsglänta eller dunge dit utflykterna återkommer och på så vis kan 

leken fortsätta och utvecklas vidare. 

 

och alltså dom börjar där dom slutade. Om vi går därifrån på tisdagen och kommer tillbaks på 

torsdagen då fortsätter dom… med kojan, och kommer du ihåg det och det och det… mmm, å så 

leker dom (Pedagog I Ur och Skur 2) 

 

Pedagogerna i I Ur och Skur beskriver att pedagogiken inte är platsbunden, den följer med till 

de olika platserna i utomhusmiljön som de besöker. Här beskriver de sina tema-figurer Mulle, 

Fjällfina, Nova, Laxe, Lagge och Skrinna och att dessa är ett pedagogiskt hjälpmedel, samt ett 

hjälpmedel för att få barnen nyfikna och skapa intresse kring de olika platser som var och en 

av figurerna representerar. Pedagogerna menar att de inte bara ser utflyktsmålet som det 
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viktiga, utan även vägen dit. I I Ur och Skurs grundbok står det ”Ta vara på barnens 

upptäckter och infall och låt din planering vara flexibel” (I Ur och Skur, Grundbok, s 17). 

 

 ja men ibland tar det hela stunden, att ta sig dit och så fikar man så får man gå hem igen 

(Pedagog I Ur och Skur 2).  

 

Pedagogerna i Ur och Skur beskriver att barn behöver få tid på sig att utforska och att 

promenaderna ska ske utifrån barnens intressen och genomföras i barnens takt. En 

grundläggande idé som benämns i I Ur och Skurs grundbok är att genom att vistas i och 

använda sig av naturen så stimuleras hela barns utveckling. Vid vårt studiebesök på en av I Ur 

och Skur-förskolorna så såg vi att förskolans utegård var planerad i syfte att både laga mat, 

vila och utföra aktiviteter året runt. Pedagogerna påtalar att verksamheten mest bedrivs 

utomhus men att även en välfungerande innemiljö är viktig. 

 

Förskolor med utomhusprofil 

Den ena förskolan med utomhusprofil som vi besökte är byggd på ett sådant sätt att det inte 

finns plats för alla barn att visas inne samtidigt. De får turas om att vara inne eller ute på deras 

gård som de själva påtalar är stor och fin eller så går de på utflykt. Enligt pedagogen så är 

idén om en utomhusprofilerad förskola ett politiskt beslut och därefter har de byggt förskolan 

med stor utegård och begränsad innemiljö. På grund av den begränsade innemiljön så talar 

pedagogen om att verksamheten blir begränsad och att det är svårt att vara flexibel. Utegården 

är stort tilltagen och är utformad för både yngre och äldre barn. På gården finns även en lada 

som agerar vind-och regnskydd och syftet är att den ska vara ett led i utomhuspedagogiken. 

Här ser vi att kommun är en viktig aktör eftersom det är lokalen som begränsar hur 

pedagogerna lägger upp sin verksamhet. I intervjun med förskolechefen så beskriver hon att 

lokalerna är byggda för en utomhusprofil och att tanken är att utegården ska vara större än på 

en traditionell förskola.  Vi uppfattar att dessa begränsningar i innemiljön gör att det är viktigt 

med struktur och god planering i verksamheten och i intervjun påtalade en av pedagogerna att 

enskilda personer får driva projekten. Förskolechefen påtalade även under intervjun att den 

beskrivna utomhusprofilen på kommunens hemsida lika gärna skulle kunna tas bort, men hon 

menade på att den beskrivningen lockar till sig föräldrar till förskolan. Det pedagogiska 

arbetet ska ledas och samordnas av förskolechefen och det övergripande ansvaret ligger hos 

denne. Här menar vi att det är av betydelse hur förskolechefen som aktör ser till att 

pedagogerna har bra förutsättningar att bedriva verksamheten som önskas. 
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för att vad ska man säga, jag hoppa in här i höstas och då skulle jag jobba med 

utomhusinriktning för det var många som hade slutat. Men så var det en tjej som hade slutat i 

julas som var jätteduktig och drivande och nu håller vi på att försöker, det är liksom ett ständigt 

pågående arbete om ni förstår hur ja menar…jaaa  (Pedagog  Utomhusprofil 2). 

 

Båda förskolorna är belägna med närhet till skog och vatten med möjlighet till bra 

utflyktsmål. Förutsättningarna är goda men pedagogerna begränsar sig i utforskandet av 

närmiljön. Vi får beskrivet för oss att det finns personal som har orm fobi och att detta gör att 

hon inte känner sig trygg i den miljön och att detta skulle kunna skrämma barnen om hon 

börjar skrika. Personalens begränsningar gör att de använder sig mycket av utegården kring 

förskolan och att utflykter utanför denna sker mer sällan. Utemiljön kan med fördel vara 

varierad för att barnen ska få den motoriska övning som de behöver. Det ska även finnas 

utrymme för fantasi och lek och en naturmiljö är ett bra komplement till gårdens planerade 

utemiljö. Vi ser att dessa förutsättningar finns på förskolorna med uttalad utomhusprofil men 

att de inte utnyttjas till fullo. 

 

Utan vi har ett ställe som kallas xxx-skogen som ligger en liten bit bort där det finns stenar, träd, 

myrstack. Kul men vi har börjat omvärdera den för att det finns ingen toalett i den delen av 

slingan… ja… om ni förstår. Men sen finns det en ekdunge längre ut den är jättefin. Den är 

jättekul. Det är en bra utflykt. Men den är lite för långt bort.. (Pedagog Utomhusprofil 2). 

 

Pedagogerna beskriver utomhusmiljön som mindre konfliktbenägen, då de upplever de flesta 

konflikter kring leksaker. 

 

Är det nåt, ja då är det en hink eller spade här ute. Men i skogen är det ju aldrig, det finns en 

pinne till alla, det finns en sten till alla, fantasin flödar (Pedagog Utomhusprofil 1).  

 

Pedagogerna i en av förskolorna med utomhusprofil hade diskuterat kring vad de la i orden 

utomhusprofil och utomhuspedagogik och vi frågade vad det innebar att vara en förskola med 

uttalad utomhusprofil. De förklarar att det redan från start var bestämt att det skulle vara en 

förskola med utomhusprofil. Pedagogerna menade att vilken förskola som helst kan ha en 

utomhusprofil bara det finns ett intresse i arbetslaget och att förskolechefen stödjer dem i 

detta arbete. Vi ställer följdfrågan om det krävs några speciella kriterier eller utbildningar för 

att få bedriva förskola med utomhusprofil och får till svar att det inte krävs något annat än vid 

en traditionell förskola. De ansåg att den enda stora skillnader jämfört med en traditionell 

förskola är att de är mycket mer utomhus. 
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Sammanfattning av utomhus som plats 

Att vistas utanför förskolans gård för att utforska och leka ser pedagogerna I ur och Skur-

förskolorna som en viktig del i verksamheten. De går gärna till samma platser många gånger 

för att skapa trygghet i barngruppen och för att leken ska kunna ta vid där den gången innan 

slutade. Vidare menar de att den trygghet som skapas i denna upprepning ger förutsättningar 

för att barnen ska våga utforska och i detta lära sig nya saker. Ett flexibelt arbetssätt uttrycks 

där pedagogerna är medupptäckare. De ser också att inne- respektive utevistelsen 

kompletterar varandra. I Ur och Skurs grundbok beskriver ett arbetssätt som vi upplever att 

pedagoger återger när vi gör våra intervjuer och vi ser att Friluftsfrämjandet är en avgörande 

aktör när det gäller arbetsmetoder i verksamheten. De utomhusprofilerade förskolorna 

använder sig i mycket större utsträckning av bara förskolans utegård. Den ena förskolan med 

utomhusprofil är byggd på ett sådant sätt att pedagogen som vi intervjuar tycker att det 

begränsar dem i deras arbete. Lokalerna är trånga och alla barn kan inte vistas samtidigt 

inomhus. Utemiljön är rik på ställen att upptäcka men pedagogerna begränsar sig trots detta 

till att vistas på förskolans utegård. 

 

Lek och lärande 

I Ur och Skur 

I Ur och Skur-pedagogerna menar att fantasi och lek får större utrymme utomhus. Materialet 

är inte förutbestämt då det består av det naturen har att erbjuda. Alla fem sinnen utmanas och 

barnen ges tid att utforska. I Ur och Skurs grundbok beskriver ”Barnen får både tid och gott 

om utrymme för fysisk rörelse i naturlig och varierad miljö” (I Ur och Skur Grundbok, s 83).  

 

Just att dom, deras fantasi får plats, du kommer inte till en serverad lekplats eller ateljérum eller 

innemiljö, utan du kommer ut och då behöver du ha fantasin och använda den i leken (Pedagog I 

Ur och Skur 1). 

 

 

Pedagogerna beskriver sig själva som redskap. En av pedagogerna beskriver att det är viktigt 

att man som pedagog tycker att det är roligt, att det är viktigt att känna sig trygg och att se 

utevistelsen som positiv då detta avspeglar sig på barngruppen. Hon menar att de inför barnen 

beskriver utevistelsen som rolig, att det är kul att kunna springa fort man vill. I Ur och Skurs-

grundbok beskriver de fyra meden som karaktäristiska i deras pedagogik, dessa är 

medupptäckande, medundersökare, medupplevande och medagerande.  I 

utomhuspedagogiken är det betydelsefullt att pedagogen utforskar och upptäcker tillsammans 

med barnen. I Ur och Skurs-pedagoger använder sig av sina tema-figurerna för att skapa ett 
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intresse hos barnet för det tema eller den aktiviteten som är planerad. Pedagogerna i I Ur och 

Skur-förskolorna ser sina temafigurer och sin grundbok som ett bra stöd i deras arbete. 

 

för vi tycker ju att det är en kvalitetssäkring och för mig som jobbar, så här ska jag jobba med 

de här metoderna. Har man uteprofil så inbillar jag mig att det beror på vilka som jobbar, du 

kan göra det till vad du vill (Pedagog I Ur och Skur 1) 

 

Barnens intressen styr ofta in mot en lärandesituation, här är det viktigt att pedagogerna tar 

vara på och utmanar barnen i sitt lärande. En av I Ur och Skur- pedagogerna beskriver att de 

hittat blåsippor på utflykten, detta ledde till att de började prata om fridlysning och vad detta 

innebär. Tanken bakom I Ur och Skurs-pedagogik är att barnen ska utveckla kunskap om 

naturen och en förståelse för hur de ska uppträda i naturen, respektera Allemansrätten och 

skapa miljömedvetenhet. ”Sveriges allemansrätt ger oss unika möjligheter att vistas fritt i 

skog och mark, förutsatt att vi visar hänsyn och omsorg” (I Ur och Skur Grundbok, s 51). 

 

Det är väl det här att man är noga med själv att man får med alla bitarna, att man inte släpper 

dom på skogen bara, utan verkligen bockar av för sig själv och synliggör för barnen deras 

lärande. Att jag själv kopplar det till läroplanen i mitt huvud (Pedagog I Ur och Skur 1) 

 

Barn erbjuds olika förutsättningar beroende på pedagogernas och arbetslagets upplägg av 

verksamheten. Detta varierar då förskolans läroplan inte anger metod för undervisningen. I Ur 

och Skur-pedagogen menar att det är upp till henne att se till att hon får med all läroplansmål i 

de aktiviteter som de gör i utomhusmiljön och att hon ser det som en utmaning. 

 

Förskolor med utomhusprofil 

Pedagogerna på de både förskolorna med uttalad utomhusprofil beskriver att de sätter barnens 

intresse i centrum. Den ena pedagogen beskriver lärandet som både teoretisk och praktiskt 

och att det är viktigt att knyta ihop lärandet inne och ute. Pedagogen beskriver hur de lånat 

böcker och sett på film och sedan tagit med kunskapen ut i naturen och praktiserat den där.  

 

Ja, vi har… eftersom vi faktiskt kan vara inomhus också så kan det vara lättare att ha teoretiska 

genomgångar i helgrupp, det gör vi ju inomhus för att vi är ju inomhus morgon eller eftermiddag 

(Pedagog  Utomhusprofil 2) 

 

Utomhuspedagogiken beskrivs som en kreativ metod där inomhus-och utomhusmiljö ska 

kompletterar varandra. Samtidigt beskriver pedagogen i den ena utomhusprofilerade förskolan 

att på grund av lokalernas utformning med trång inomhusmiljö så kan de inte vara så flexibla 

som de önskar kring att koppla samman inne och ute. Hon beskriver att de skapande och 
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kreativa aktiviteterna tar stryk. Här ser vi återigen att lokalen förhindra pedagogen att vara så 

flexibel som hon önskar i sitt pedagogiska arbete. 

 

 Den andra utomhusprofil-förskolan menar snarare att barnens lek är väldigt 

sammanhängande i utemiljön och de ser positivt på att pedagogerna inte behöver bryta leken 

så ofta. De ser inte att det är viktigt att kombinera utomhusmiljön med aktiviteter inomhus. 

Denna skillnad kan bero på förskolornas olika förutsättningar vad gäller lokal och utegård 

men vi menar att detta också beror på att dessa pedagoger inte ser ute-och inneaktiviteter som 

kompletterande. För att utevistelsen ska bli bra och barnen ska kunna leka utan att frysa, bli 

blöta eller för varma så krävs att de har bra kläder för detta. Det ligger i föräldrarnas ansvar att 

se till att det finns på förskolan.  En av pedagogerna påtalade att föräldrarna till barnen var väl 

införstådda i verksamhetens utformning och föräldrarnas ansvar att se till att barnen har rätt 

kläder för att kunna vistas utomhus stora delar av dagen. Den andra förskolan tyckte inte att 

föräldrarna tog sitt ansvar när det gällde kläder efter väder. Här ser vi en stor skillnad i hur 

förskolorna med utomhusprofil har presenterat sin verksamhet inför föräldrarna och detta har 

såklart påverkat hur införstådda föräldrarna är med att deras barn är utomhus stora delar av 

dagen. 

 

När det gäller att kunna koppla samman utomhusaktiviteten med läroplansmålen så ser 

pedagogerna i den ena utomhusprofilerade förskolan det som en utmaning.  

 

Vi försöker hitta alla de här lärprocesserna utifrån läroplanen, att hitta det ute, det är en utmaning 

för mig som pedagog  (Pedagog Utomhusprofil 1) 

 

Pedagogen beskriver att det inte alltid har ett uttänkt tema eller en aktivitet som de planerat att 

genomföra när de går på utflykt, utan att detta varierar väldigt mycket. Hon påtalar återigen 

att det är viktigt att de utgår ifrån vad barnen har för intressen för stunden.  

 

Sammanfattning av lek och lärande 

I Ur och Skur-pedagogerna ser utemiljön och den omgivande skogen som en tillgång i den 

pedagogiska verksamheten. Här får barnen springa och klättra och det får utlopp för 

kreativitet, fantasi och lek. Genom sina tema-figurer tar de hjälp för att göra barnen nyfikna 

och intresserade av ett visst fenomen som de planerat att undersöka och lära om. Pedagogerna 

ser I Ur och Skurs grundbok som ett stöd och en hjälp i hur de ska arbeta. Pedagogerna menar 
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att lärandet sker genom alla fem sinnen och miljön ute ger förutsättningar för detta 

upplevelsebaserade lärande. Det påtalar även vikten av att komplettera utomhusmiljön med 

inomhusmiljön. De ser sig själva som ett redskap i det pedagogiska arbetet och att de har ett 

ansvar i att överföra känslan till barnen att det är njutningsfullt att vara utomhus. I förskolorna 

med utomhusprofil ser vi att de skiljer sig åt när de talar om utomhusvistelse och 

inomhusvistelse som komplement till varandra. Den ena förskolan tycker att det är bra att vara 

ute större delen av dagen då det inte ger avbrott i leken. Den andra förskolan vill vara mer 

inne men förhindras av att lokalerna är för små för att rymma alla barn samtidigt. Samtliga 

pedagoger ser det som en utmaning att få med alla läroplansmål i utomhusaktiviteterna. 

 

Hälsa och utveckling 

I Ur och Skur 

I Ur och Skurs pedagogiska grundidé är att barns gemenskap, kunskap och rörelse 

tillfredsställs när de vistas i naturen. Barnens hela utveckling stimuleras på ett lustfyllt sätt 

genom vistelsen i naturen. ”Det finns plats för vila och egen tid, plats för rörelse och lek, plats 

för upptäckter, plats för kreativitet och eget utrymme”(I Ur och Skurs Grundbok, s 50). 

 

 jag känner mig mycket friskare, mycket starkare, jag blir inte utsatt för alla.. bakterier.. för hur 

det än är så är det snorigt o kladdigt och man är på varandra[…] det känns så sunt liksom, 

nämen vi går ut (Pedagog I Ur och Skur 2). 

 

Barn som har tillgång till grönområden och varierad utomhusmiljö utvecklar bättre motorik 

och koncentrationsförmåga än barn som leker på områden där detta saknas. Grönområden och 

parker försvinner allt mer i vårt samhälle och barns naturliga rörelsebehov får inte längre 

samma utlopp och till följd av detta ökad ohälsa. I Ur och Skur-pedagogerna menar att rörelse 

i naturen ger både motorisk övning och friskare starkare barn. Samtidigt tycker de att de 

själva mår bättre av att vistas utomhus. Pedagogen i Ur och Skur-förskola 2 beskriver även att 

de har gympa med de äldre barnen men att på föräldrarnas önskemål har de även komponerat 

ihop ett gymnastikprogram även för de mindre barnen.  

 

Förskolor med utomhusprofil 

Pedagogen i förskolan med utomhusprofil beskriver att hon tidigare har arbetat i traditionella 

förskolor och att hon märker en skillnad. Hon menar att denna skillnad ligger i att de är 

utomhus i större utsträckning. 
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Största skillnaden är ju att, jag tycker våra barn inte är i konflikt, det är väldigt få 

konflikter. De är empatiska, jag har aldrig under mina 30 år lämnat över så empatiska barn. 

Det är en stor vinning. Dessutom är dom ju inte sjuka, så vi har ju väldigt stor beläggning, 

det visar ju också att det är bra att vara ute (Pedagog Utomhusprofil 1). 

 

Samma pedagog beskriver vidare att föräldrarna kan ha gott samvete när de hämtar barnen, då 

de har varit ute så mycket och att de då kan ha en lugn och avslappnat stund hemma med 

barnen. Pedagogen menar att barnen blir trötta och hungriga på ett bra sätt och att föräldrarna 

tycker att förskolan kompletterar hemmet bra. Pedagogen på den andra förskolan med 

utomhusprofil anser att de små barnen bör ha vila utomhus och att detta är ett steg inom 

utomhuspedagogiken. Pedagogen lyfter även andra aspekter som hon anser hälsofrämjande 

med utevistelsen. 

 

vi är inte inomhus hela tiden och då sparar vi öronen faktiskt, för ute får man inte hörselskador 

då ska det vara mycket till (Pedagog Utomhusprofil 2).  

 

Hon talar också om motorik, infektionskänslighet och bättre sömn som viktiga variabler när 

det gäller att vistas utomhus. Pedagogen beskriver att deras mat är ekologisk i den 

utsträckning som det är ekonomiskt möjligt. I vår intervju med förskolechefen så ser hon 

utomhusprofileringen som en bra ”bild utåt” då hon menar att vi förknippar utevistelse med 

god hälsa. 

 

Sammanfattning av hälsa och utveckling  

I Ur och Skur-pedagogerna ser utomhusvistelsen som en möjlighet till rörelse på ett lustfyllt 

sätt. De menar att barnen tycks friskare och även pedagogerna känner sig friskare och starkare 

av att vara utomhus. En orsak kan vara att uterummet ger större utrymme och smittorisken 

minskar när barnen och pedagogerna inte umgås så nära varandra. Pedagogerna i förskolorna 

med utomhusprofil tycker också att de har friskare barn. De påtalar också att barnen blir trötta 

och hungriga på att bra sätt när de vistas så mycket utomhus.  

 

Hållbar utveckling 

I Ur och Skur 

Pedagogen på den ena I Ur och Skur-förskolan beskrev att de alltid har med sig en påse ut, så 

dom kan ta med sig skräp och slänga som de hittar längst vägen. Hon beskriver vidare att de 

kommit in på och pratat om Allemansrätten och att de gjort olika aktiviteter där barnen varit 

delaktiga och fått sortera vad man får och inte får göra i naturen. ”Vi arbetar med 
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kretsloppstänkande och har ofta odling, kompost, djur och egen matlagning” (I Ur och Skurs 

Grundbok, s 49). I Ur och Skurs grundbok beskriver att detta gör att barnen på ett konkret sätt 

blir medvetna om hur ett ekologiskt kretslopp fungerar. ”Barn ska bli omedvetet 

miljömedvetna” (I Ur och Skurs Grundbok, s 49). En av pedagogerna beskriver att på varje I 

Ur och Skur enhet ska det finnas ett utbildat miljöombud som ska verka för att förskolan har 

en bra miljö, samt funderar kring vad det är för material de köper in. ”Varje verksamhet ska 

utarbeta en miljöplan” (I Ur och Skurs Grundbok, s 49). 

 

Ja vi ska ju tänka ett steg, jag kan tycka så här att vi har ju kommunen dom har ju sitt inköp, vad 

dom får göra. Men vi går ju steget längre känner jag. Att man verkligen ska tänka för barn, vad 

använder vi för saker. Och är det bra för miljön (Pedagog I Ur och Skur 1).  

 

Pedagogen beskriver vidare att de har skräpplockardagar. Detta använder de som ett tema där 

de får in matematik och ställer upp diagram på de olika materialen. De återbrukar sedan 

material de har plockat och har en utställning. De båda I Ur och Skur-förskolorna har även 

egna odlingar och kompostering på gårdarna och ser detta som ett viktigt led i 

utomhuspedagogiken och arbetet inom hållbar utveckling. Alla pedagoger påtalar att intresset 

har ökat för utomhusförskolor och pedagogerna menar att hållbar utveckling är ett led inom 

utomhuspedagogiken.  

 

Förskolor med utomhusprofil 

På ena utomhusprofil förskolan beskriver pedagogen att de håller med ett temaarbete som 

berör gifter och kemikalier.  

 

men allt ihopa hör ju ihop med uteprofil liksom, det är lite större kanske än utepedagogik, 

man får väga orden lite beroende på (Pedagog Utomhusprofil 1). 

 

Hon beskriver att de prioriterar material för utevistelsen som grytor, ryggsäckar och håvar och 

inte så mycket förbrukningsmaterial. Pedagogen på andra utomhusprofil-förskolan berättar att 

de har bildäck ute på gården som hon jobbar för att få bort. Ett problem som uppstod och som 

diskuterades i personalgruppen var vad de skulle ersätta bildäcken med.  Hon beskriver vidare 

att barn i dag utsätts för mycket miljögifter i kläder och mat. Hon talar däremot inget om hur 

de arbetar för att skapa miljömedvetenhet i barngruppen. 
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Sammanfattning hållbar utveckling 

I Ur och Skur ser man hållbar utveckling som en viktig del i förskolans kultur. Miljöarbetet 

sker på alla nivåer i verksamheten. Här arbetar pedagogerna med att få barnen att förstå sin 

del i kretsloppet. Förskolan ska tänka på vad de köper in för material samtidigt som de ska ha 

ett miljöombud som ska se till att det är en bra miljö på förskolan. Förskolorna med 

utomhusprofil tycks arbeta väldigt olika med hållbar utveckling. Den ena förskolan berättar 

att de har temaarbeten med barnen vad gäller gifter och kemikalier medan den andra förskolan 

med utomhusprofil talade om hur de skulle förändra miljön runt barnen för att få den sundare. 

 

Sammanfattning av resultat 

Vår forskningsfråga är: 

-  Vilka skillnader och likheter beskrivs av pedagogerna gällande 

utomhusvistelsen inom I Ur och Skur-förskolorna och förskolorna med 

uttalad utomhusprofil? 

 

 I Ur och Skur ingår i Friluftsfrämjandets organisation och vilar på en grund som har arbetats 

fram under en lång tid och som ständigt utvecklas i takt med nyare forskning. I Ur och Skur-

verksamheterna ingår i ett nätverk där pedagogerna byter erfarenheter och idéer med varandra 

och som också bidrar till en känsla av samhörighet och gemenskap Här ser vi 

Friluftsfrämjandet som en viktig aktör som gör I Ur och Skurs verksamhet till en 

sammansvetsad verksamhet med gemensamma metoder och tillvägagångssätt. Pedagogerna 

har utbildning i utomhuspedagogik och de får även fortbildning kontinuerligt av 

Friluftsfrämjandet. I vår studie har vi uppfattat att detta saknas i de utomhusprofilerade 

förskolorna I våra intervjuer med pedagogerna ser vi att de har olika syn på utomhusvistelsen, 

här ser vi också en skillnad i hur I Ur och Skur-pedagogerna talar om sin utevistelse i 

jämförelse med pedagogerna i de utomhusprofilerade förskolorna. I Ur och Skur beskriver en 

mer planerad utomhusvistelse där det alltid finns ett en planering men med flexibilitet. Medan 

vi på förskolor med utomhusprofil har fått bilden av att planering i många fall saknas. 

Pedagogerna talar om att det är viktigt att vara ute mycket och att det oftast är barnens intresse 

som får styra. När det gäller hälsa och utveckling ser vi att alla intervjuade pedagogerna ser 

utevistelsen som hälsosam och att den ger friskare barn och pedagoger. 
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Resultatdiskussion 

Vi har både sett skillnader och likheter mellan I Ur och Skur-verksamheten och den 

verksamhet som bedriver utomhusprofil. Pedagogerna ser att barnens intressen är med och 

utformar verksamheten och alla påtalar att planeringen får ta en annan vändning beroende på 

vart barnens intresse hamnar. I arbetet med hållbar utveckling så ser vi mestadels likheter 

mellan de besökta förskolorna. Förskolorna jobbar med tema arbeten som är riktat mot att ta 

hand om natur och miljö. Men detta arbetssätt menar vi genomsyrar all förskoleverksamhet i 

Sverige. Då detta ses som en tradition i svensk förskoleverksamhet och benämns som 

strävansmål i förskolans läroplan. En annan likhet mellan förskolorna är att pedagogerna 

påtalar att både barn och pedagoger är mindre sjuka i jämförelse med traditionella förskolor. 

Änggård (2014) påtalar att smittorisken minskar då barnen vistas utomhus större delen av 

dagen och att en av förklaringarna till detta kan vara att barnen inte umgås så nära varandra. 

Vi har tolkat skillnader i pedagogernas engagemang, detta har även präglat hur verksamheten 

utformas och bedrivs. Förutsättningarna varier för barnens lärande då undervisningen kan 

komma att se olika ut beroende på olika pedagoger (Hedefalk 2014). Hedefalk (2014) menar 

även på att pedagogerna bör diskutera kring hur undervisningen ska se ut. Här har vi sett 

skillnader mellan I Ur och Skurs verksamhet och förskolorna med utomhusprofil. Vi ser att I 

Ur och Skur har en gemensam grund, baserad både på utbildning och dokument som 

exempelvis metod- och grundböcker. Friluftsfrämjandet är en grundpelare som står för 

vidareutbildning, litteratur, informationsmaterial och material. De använder sig av sina tema-

figurer som är ett hjälpmedel när de jobbar med sin utomhuspedagogik.  I Ur och Skur-

enheterna har ett nätverk, där de kan utbyta erfarenheter och idéer med varandra, meningen 

med detta är att verksamheten ständigt ska utvecklas och skapa en samhörighet. I våra 

intervjuer med pedagogerna förklarar en av I Ur och Skur-pedagogerna att hon ser arbetssättet 

som en kvalitetssäkring samt vilka metoder hon ska använda och att det ger en trygghet i det 

dagliga arbetet. Änggård (2014) men att I Ur och Skur bygger på en lång tradition med 

Friluftsfrämjandet som grund. Denna tradition vilar på erfarenhet, material och metoder som 

de använder sig av. Det sker ständigt en ny utveckling i I Ur och Skurs-verksamhet i takt med 

ny forskning. Änggård (2014) påtalar vikten av pedagogens roll och det är viktigt att 

pedagogerna förmedlar en nyfikenhet, glädje och intresse för naturen. I Ur och Skur-

utveckling har som målsättning att 75 % av pedagogerna ska ha gått I Ur och Skurs 

grundutbildning och även påbyggnadskurser inom Friluftsfrämjandet.  Utöver detta sker ett 

systematiskt utvecklingsarbete som årligen rapporteras till Friluftsfrämjandet.  Strukturen är 
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genomtänkt, med Friluftsfrämjandet i grunden, nätverket för pedagogerna och tema-figurerna 

som pedagogiskt hjälpmedel. I Ur och Skur-verksamheten skulle kunna ses som en egen 

kultur med sitt interna vokabulär och sina egna karaktäristiska drag och uttryck. Vi ser att 

detta arbetssätt ger en struktur och en gemensam grund I Ur och Skurs verksamhet. I Ur och 

Skur-verksamheten ser man inte pedagogiken som platsbunden, den följer med till de olika 

utflyktsmålen. Utflykterna går oftast till samma platser, vilket Granberg (2000) menar skapar 

trygghet hos barnen och får dem att våga utforska. Änggård (2012) påtalar att genom att 

använda en plats till en viss funktion och genom att berätta om den så tillskrivs den en 

mening. Genom detta sätt skapas och omskapas platser hela tiden. Utemiljön kan användas 

som ett extra rum och en plats för pedagogisk verksamhet, Björklund (2014) menar att 

utemiljön ska vara en tillgång till förskolan och inbjuda till lek och lärande, precis som i 

innemiljön. I Ur och Skur-pedagogerna ser sin struktur som en trygghet i hur de ska utföra sitt 

arbete samtidigt som de har en gemenskap och stöttar varandra genom nätverket. Här kan vi 

se en stor skillnad mot förskolorna med utomhusprofil, där vi inte fick några ramar eller 

liknande beskrivet för oss.  

 

Vi hittar ingen sammanhållande struktur i de utomhusprofilerade förskolorna och inget 

arbetssätt som förenar dem. Klaar (2013)  menar i sin studie att det ställs allt större krav på 

dagens förskollärare och att de förväntas ha kunskap inom många olika områden. I våra 

intervjuer märktes en osäkerhet när vi talade om att koppla utevistelsen till förskolans 

läroplansmål. En av pedagogerna påtalade att det är enstaka personer som får driva projekten 

och är det så att någon slutar eller försvinner så stannar arbetet upp. Här ser vi dock skillnader 

mellan de två utomhusprofilerade förskolorna och hur pedagogerna uppfattar 

arbetsfördelningen. Kanske skulle detta kunna undvikas om pedagogerna hade samma grund 

att stå på i form av någon utomhus pedagogisk utbildning eller någon gemensam struktur för 

att bedriva förskola med utomhusprofil. För som vi har förstått så behövs ingen 

kompletterande utbildning för att bedriva utomhusprofil. På den andra förskolan med 

utomhusprofil hade de funderat och diskuterat kring ordet utomhusprofil och 

utomhuspedagogik och vad de lägger i dessa. Diskussionerna kring ordet utomhusprofil och 

utomhuspedagogik beskriver pedagogerna som att det ligger så mycket värderingar i 

utomhuspedagogik medan utomhusprofil känns lite friare och lättare för föräldrarna att ta till 

sig. Pedagogerna menar även att utomhusprofil är lättare för nyanställda pedagoger att ta till 

sig och menar att det bara handlar om ett intresse att vara ute. Pedagogerna på förskolan med 

utomhusprofil påtalar att de känner sig friare i sitt arbetssätt och att även de, som I Ur och 
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Skur åker skidor och skridskor om förutsättningar finns, men menar att de inte är något tvång. 

Det går att tolka deras samtal om utomhuspedagogik och utomhusprofil på olika sätt. De 

menar att man kan lägga mer i utomhusprofil och ser detta som ett friare arbetssätt. Men detta 

kan även tolkas som att man inte vill lägga så stor tyngd vid utomhuspedagogiken. 

 

När vi frågade pedagogerna på förskolorna med utomhusprofil fick vi berättat för oss att båda 

förskolorna var profilerade redan från uppstarten. Den ena förskolan är byggd så och 

lokalerna är utformade på så sätt att inte alla barn kan vara inne samtidigt. När vi frågar 

förskolechefen om förskolans beskrivning som utomhusprofil så påtalar hon att det lika gärna 

skulle kunna ta bort den beskrivningen på kommunens hemsida. Här ser vi en skillnad 

gentemot I Ur och Skur som har ett koncept och vissa kriterier som måste uppfyllas för att bli 

en förskola med I Ur och Skur profil. Detta gör att föräldrarna vet vart de placerar sina barn 

och vad de kan förvänta sig av förskolevistelsen och att det är vissa åtaganden som gäller för 

denna typ av förskoleverksamhet som till exempel kläder efter väder. Detta beskriver 

pedagogen på ena utomhusprofilerade förskolan som ett hinder, då vissa föräldrar inte verkar 

veta att barnen går på en utomhusprofilerad förskola och kläder efter väder saknas. Vi såg en 

viss skillnad mellan de två utomhusprofilerade förskolorna, då den andra förskolan hade en 

klarare bild utåt och där föräldrarna var mer införstådda vad det innebar att ha sina barn på en 

utomhusprofil förskola. Vi anser att den utomhusprofilerade förskolan som har lokaler 

utformade efter detta borde ha bra förutsättningar för att bedriva sin verksamhet. De beskriver 

sin gård som stor och fin, men även utanför den finns det bra utflyktsmål med en ekbacke, en 

skogsklädd dunge och vattendrag.  Granberg (2000) beskriver att utemiljön behöver vara 

varierad för att ge den motoriska övning som barn behöver. Den ska också locka till lek och 

utforskande. Förskolan med utomhusprofil har goda förutsättningar för en bra 

utomhuspedagogik men pedagogerna begränsar sig genom olika faktorer så som att det inte 

finns toaletter, för långt och gå och att de upptäckt ormar, då en av pedagogerna sas ha orm 

fobi och var rädd för att smitta av rädslan på barnen. De har även en lada på gården som ingår 

i utomhusprofileringen men pedagogen påtalar att den inte fyller den funktion som den är 

avsedd för. I brist på förrådsutrymme så har ladan fått den funktionen, men de har nu blivit 

lovade ett nytt förrådsutrymme av kommunen. Detta menade pedagogen var ett stort och 

viktigt steg för att kunna bedriva utomhuspedagogiken i ladan, så som det var avsett att göra. 

Änggård (2014) påtalar att det är viktigt att hitta en bra balans mellan inomhus och utomhus, 

och att en kombination mellan dessa är den bästa kombinationen för barns lärande. I Ur och 

Skur betonar vikten av att planera verksamheten utifrån vad som gör sig bäst inne respektive 
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ute (ibid). Hedberg (2004) menar att pedagogerna har en viktig uppgift genom att vistas i 

naturen och att hjälpa barnen att utveckla en relation till den. Han menar att genom att vistas i 

naturen lär vi oss om den och lär oss förstå sammanhangen i naturen, det är också då vi kan 

förstå människans påverkan på naturen. När vi har kommit till insikt med detta menar 

Hedberg (2004) att vi kan ta ställning till hur vi vill påverka natur och miljö. Han menar även 

vidare att detta förhållningssätt kan bidra till ett livslångt engagemang för natur och miljö. 

 

Vi känner att det har varit svårt att göra en komparativ studie då vi har förstått att det finns 

skillnader i våra utvalda profilerade förskolor. Däremot har vi inte sett några stora skillnader i 

de I Ur och Skur-förskolor vi har besök. I vår studie har vi uppfattat att I Ur och Skur är ett 

koncept där både förskolorna vilar på samma metoder och tillvägagångssätt, till skillnad mot 

de utomhusprofilerade förskolorna vi har besökt, där synen på utomhusvistelsen varierade. 

Vårt syfte har varit att jämföra dessa två förskoleformer och att redogöra för hur pedagogerna 

talar om utomhusvistelsen. Vi har inte gjort anspråk på att ge en heltäckande bild av 

forskningsfältet kring det utomhuspedagogiska området.  

 

Eftersom föräldrar har fått större valfrihet att välja förskola åt sina barn så ser vi att I Ur och 

Skurs-verksamheten ger en klarare bild av vad de står för och arbetar mot, i jämförelse mot 

om man väljer en förskola med utomhusprofil där arbetssättet varierar beroende på vilken 

verksamhet det är och vilka pedagoger som jobbar där. 

 

Metoddiskussion 

I vår tidigare forskning är tyngden stor på I Ur och Skurs-verksamhet. Vårt syfte var att 

jämföra våra transkriberingar och även verksamhetens dokument. I Ur och Skur har metod-

och grundböcker som vi har använt oss av, samt Friluftsfrämjandets och I Ur och Skurs 

hemsida. När vi sökte efter liknande material om utomhusprofilen, hittade vi varken 

dokument eller annan information som kan beskriva eller stärka bilden av utomhusprofil. Vi 

sökte information om utomhusprofil hos både kommunen och förskolorna. Kommunen 

hänvisade till förskolecheferna. Det material vi fick ta del av var en verksamhetsplan på en av 

de utomhusprofilerade förskolorna. Denna verksamhetsplan grundade sig i förskolans 

läroplansmål. De hade beskrivit ett temaarbete utifrån de olika elementen, eld, luft, vatten och 

jord som skulle bidra till gemenskap och samhörighet på förskolan. Vi valde ANT för att få en 

bredare bild av utomhusprofilerade förskolor, med hjälp av material och pedagogernas egna 
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utsagor. ANT har hjälpt oss att strukturera upp vår studie, när det gäller insamling av data och 

i vårt resultat när vi har analyserat hur de olika aktörerna påverkar varandra. När vi sökte efter 

personer vi ville använda oss av i vår studie, fann vi i vissa fall att varken personen eller 

numret stämde på kommunens hemsida. Detta gjorde att det tog längre tid än vad vi hade 

räknat med och gav oss därigenom mindre tid till att bearbeta det insamlade materialet. Vi 

genomförde semistrukturerade intervjuer med hjälp av en intervjuguide. Intervjuguiden 

fungerade som ett stöd för oss och gjorde att vi fick med det vi ansåg viktigt och gav 

respondenterna tid och utrymme i sina svar. Flertalet av intervjuerna ägde rum i en lugn och 

avskärmad miljö utan avbrott. En av intervjuerna ägde rum på utegården. Det bästa 

intervjuklimatet var i den avskärmade miljön men vi tycker även att den på utegården 

fungerade bra, med undantag för några avbrott av nyfikna barn. Om vi hade utfört vår studie 

under en längre tid hade vi även valt att intervjua föräldrar till barn på I Ur och Skur förskolor 

och förskolor med uttalad utomhusprofil, för att vi ser att även dessa är en viktig aktör i ANT-

nätverket. Detta hade gett oss ytterligare bredd i vår studie och en inblick i om föräldrarna 

gjort ett aktivt val eller om de har blivit placerade där av kommunen. Vi valde ANT trots att 

det var en ny metod och teori att sätta sig in i men då vi valde att utgå ifrån ett 

verksamhetsperspektiv ansåg vi att den skulle passa oss i vårt arbete. Tanken var att plocka ut 

aktörerna som vi ansåg viktigt och se hur de påverkade verksamheten. Under arbetet med vår 

empiriinsamling så framkom det att de förskolor med uttalad utomhusprofil inte hade några 

stöddokument för just utomhusprofilen. När vi kontaktade kommunen fick vi till svar att det 

inte heller här fanns några dokument att ta del av. Vi vart hänvisade till förskolecheferna på 

de förskolor med uttalad utomhusprofil, men inte heller här fanns det några dokument att ta 

del av. Därför har tyngden hamnat på I Ur och Skur förskolorna då vi har kunnat presentera 

deras stöddokument. Detta ser vi som en svaghet i vår komparativa studie då vi inte har något 

annat än intervjusvaren från de förskolor med uttalad utomhusprofil att använda oss av i vårt 

resultat.  

 

Pedagogisk relevans 

Eftersom trenden med profilerade förskolor har ökat i vårt samhälle, och då speciellt 

utomhusprofilerade förskolor, så ser vi att resultatet i vår studie har relevans för verksamma 

och blivande pedagoger. Vi kan se att personalens tankar kring utevistelsen och de metoder de 

beskriver att de använder har större betydelse för hur verksamheten bedrivs än själva 

profileringen. Genom utbildning i utomhuspedagogik kan en plattform skapas som skulle 

kunna skapa trygghet hos pedagogerna i hur de kan arbeta med utevistelsen. Detta skulle 
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kunna bidra med att pedagogerna blir mindre rädda att använda naturen i ett lärande syfte. I 

Ur och Skur-förskolornas pedagoger har den plattformen att stödja sig på i sin verksamhet och 

enligt Änggård (2014) finns det mycket att lära av I Ur och Skurs verksamhet vad gäller 

utomhusvistelsen i förskolan. 

  

Förslag till vidare forskning 

Under arbetets gång har vi uppmärksammat områden som forskningen skulle behöva fördjupa 

sig mer i. Då vi har nämnt att vår studie baseras på svensk forskning väljer vi att rikta in oss 

på svensk forskning även här och vad denna skulle kunna fördjupa sig i. Vi anser att det 

behövs mer forskning som berör de yngre barnen både vad gäller utomhuspedagogik och 

hållbar utveckling, då dessa områden till största delen berör barn i skolåldern. Vi har med 

hjälp av forskning lyft det positiva med utomhusvistelsen, vilket majoriteten av forskningen 

berör. Vi har dock lyft att Änggård (2014) ställt sig kritisk till detta arbetssätt vad gäller de 

yngre barnen. Här finns ett område som vi anser bör forskas mer kring, är det verkligen 

nyttigt för de yngsta barnen (1-3 år) att vara ute större delen av dagen? Minskar möjligheterna 

till att öva upp barnens finmotorik och språkkunskaper? Eller är det kanske tvärt om? Hur 

upplever de minsta barnen att stå påpälsade med tjocka vinterkläder så de knappt kan röra sig 

en kylig decemberdag? Har man i dessa lägen utevistelse för att ”man ska gå ut” eller är det 

utomhuspedagogik som bedrivs? Hur blir det i så fall i relation till de yngre barnens 

utveckling och oförmågan att kunna röra på sig?  

 

Vi har funderat och diskuterat kring profilering och privatiseringen av svenska förskolor och 

skolor då dessa har ökat i antal. Föräldrar har fått allt större valfrihet i valet mellan olika 

förskolor och skolor och även valet av olika profileringar. Vet föräldrarna vad det innebär att 

ha sina barn på en profilerad förskola eller skola? Det vi har kommit fram till i vår studie 

gällande utomhusprofil, så innebär profilen att de förespråkar utomhusvistelse och att det är 

det som är det centrala. I sökningen av profilerade förskolor fanns inte mycket material att 

tillgå, utan de få som fanns bestod till största delen av elevers egna studier i form av bland 

annat c-uppsatser. Detta anser vi skulle behöva forskas mer kring och inte minst att ta fram 

dokument eller riktlinjer för dessa förskolor, så att alla profilerade förskolor och skolor vilar 

på samma grund.  
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Bilaga 1 

Information 

Hej!  

Vi är två studenter från förskollärarprogrammet på Örebro Universitet. Vi har nu precis 

påbörjat vårt examensarbete inom pedagogik. Vi vill titta på skillnader/likheter mellan I Ur 

och Skur-förskolor respektive en förskola med utomhusprofil. Vad är det som utmärker dessa 

och hur arbetar de olika? Vi önskar att göra intervjuer, och att dessa spelas in. Dessa kommer 

sedan att transkriberas och användas i vårt examens arbete. Ljudinspelningarna kommer sedan 

att förstöras. Vi använder oss av Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska principer och följa 

dessa fyra huvudkrav; 

 Informationskravet, deltagandet i studien är frivilligt. Information om vad och hur 

studien ska användas till ska förmedlas. Deltagandet är frivilligt och de deltagande kan 

när som helst välja att hoppa av. 

 Samtyckeskravet, deltagarna ska alltid samtycka till medverkan. Deltagarna har även 

rätt att bestämma hur länge de vill medverka och på vilka villkor de deltar.  

 Konfidentialitetskravet, vi har tystnadsplikt vad gäller allt insamlat material. Alla 

deltagare kommer att vara anonyma så att utomstående inta ska kunna känna igen 

dessa. 

 Nyttjandekravet, materialet kommer endast att användas i studiesammanhang. 

 

Vårt godkända examensarbete kommer läggas upp på Örebro Universitets databas DiVA. 

Arbetet är här en offentlig handling som kan läsas av andra. 

 

Har ni frågor eller funderingar är ni alltid välkomna att höra av er till oss; 

Jenny Hedlund; 070-XX XX XXX 

                           XXXXXXXXX@studentmail.oru.se 

Lise-Lotte Johansson; 070-XX XX XXX 
                              XXXXXXXXX@studentmail.oru.se 
  

mailto:XXXXXXXXX@studentmail.oru.se
mailto:XXXXXXXXX@studentmail.oru.se


 

Bilaga 2 

Intervju frågor- I ur och skur 

 Vad innebär det att vara en I Ur och Skur-förskola? (riktlinjer, utevistelse) 

 Hur blir man en I Ur och Skur-förskola? 

 Vad finns det för riktlinjer (exempelvis väder och temperatur)? 

 Vad är skillnad en mellan I Ur och Skur-förskola jämfört med en förskola som har 

utomhusprofil?  

 Är det någon speciell utbildning för att bli I Ur och Skur-pedagog? 

 Hur mycket/ofta är ni ute? 

 Vad ser du för fördelar/nackdelar att jobba med I ur och skur? 

 Har föräldrarna sökt sig till er avdelning? Hur går urvalet till? 

 Hur jobbar ni med uterummet och närmiljön? 

 Hur uppfattar ni att barnen tycker om att vara ute?  

  



 

Bilaga 3 

Intervjufrågor- Utomhusprofil 

 

 Vad innebär det att vara en förskola med utomhusprofil?  

 Har ni speciella dokument eller riktlinjer? 

 Hur blir man en förskola med utomhusprofil? 

 Vad finns det för riktlinjer (exempelvis väder och temperatur)? 

 Vad är skillnaden mellan en I Ur och Skur-förskola jämfört med en förskola som har 

utomhusprofil? 

 Har ni någon speciell utbildning inom utomhuspedagogik? 

 Hur mycket/ofta är ni ute?  

 Vad ser du för fördelar/nackdelar med att jobba med utomhusprofil? 

 Har föräldrarna sökt sig till er förskola? Hur går urvalet till? 

 Hur jobbar ni med uterummet och närmiljön? 

 Hur uppfattar ni att barnen tycker om att vara ute? 

 


