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Abstrakt 
Forskning kring socialt lärande i utomhuspedagogiken visar att det främjar barnens 
kommunikativa förmågor. I den tidigare forskning vi har granskat osynliggörs 
förskollärares roll i processen. Av denna anledning behövs det mer kunskap kring 
deras betydelse för barnens lärande i sociala processer. Syftet med studien är att 
undersöka förskollärares förhållningssätt till utomhuspedagogik och vilka samband 
och relationer i det sociala lärandet de upplever sker i undervisningen utomhus. 
Studien baseras på både observationer och intervjuer på tre förskolor med två 
förskollärare på varje förskola. Analys genomfördes med hjälp av den hermeneutiska 
cirkeln och innehållsanalys för att hitta samband och olikheter. Resultaten pekar på 
att undervisningen utomhus främjar det sociala lärandet hos barnen samt att 
majoriteten av förskollärarna önskade att bli bättre på att bedriva undervisningen 
utomhus. Tanken är att studien kan bidra med en ökad medvetenhet kring det sociala 
lärandet i utomhuspedagogiken bland förskollärare, då läsaren kan få en inblick i hur 
tankeprocessen kan vara i förskoleverksamheten.  

Nyckelord 
Socialt lärande, Utomhuspedagogik, Undervisning.  
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1 Inledning 
Utomhuspedagogik är enligt oss ett område som ännu inte används i den utsträckning 
som det finns potential till och som vi anser har stora utvecklingsmöjligheter. 
Szczepanski (2013) skriver att utomhuspedagogik innebär att teori och praktik skapar 
en helhet i undervisningen och lärandet utomhus. Av den anledningen är vi nyfikna 
på om den pedagogiska tanken är lika stor utomhus som inomhus. I den här studien 
har vi valt att fokusera på det sociala lärandet i en utomhuspedagogisk kontext och 
förskollärares förhållningssätt till det. Värdegrunds- och uppdragsmål är lika viktiga 
att ta i beaktande i båda dessa miljöer, för att på så sätt skapa ett helhetsperspektiv för 
barns kollegiala lärande och utveckling.  
 
Skolverket (2016) beskriver vad förskolans uppdrag är och vilka grunder som 
verksamheten ska vila på med följande ord: “Förskolan ska vara en levande social 
[...] miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar deras sociala och 
kommunikativa kompetens” (Skolverket 2016, s. 6). Detta uppdrag är lika viktigt för 
förskollärare att beakta såväl inomhus som utomhus, för att på så sätt skapa en god 
pedagogisk kvalitet i hela förskolans verksamhet. 
  
Läroplanen för förskolan (Skolverket 2016) skriver även att aktiviteter som främjar 
barns utveckling och lärande ska genomsyra verksamheten. Olika kommunikativa 
egenskaper som beskrivs är bland annat problemlösning och samarbetsförmåga. 
Vidare får barn möjlighet till att bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter genom 
dessa kommunikativa egenskaper i deras vardag. 
  
Forskning pekar på att miljön utomhus leder till att samarbete och kommunikation 
har en positiv inverkan på lärande och relationsskapande (Fägerstam 2012). Fokus på 
aktiviteter som främjar barns kollegiala lärande och utveckling både inomhus och 
utomhus borde alltså vara jämlika i förskolans verksamhet. Av denna anledning är vi 
intresserade av hur det sociala lärandet ser ut i förskolans verksamhet i 
undervisningen utomhus. 

  



 
 

2 Bakgrund 
Följande avsnitt kommer att behandla begreppsdefinition, styrdokumenten och 
tidigare forskning kring området. 

2.1 Begreppsdefinition 
 
Begreppet utomhuspedagogik kommer vi använda oss av likt Mårtensson (2004). 
Författaren menar att en vital del i utomhuspedagogik är att använda miljön utomhus 
som ett sätt att lära från, för att på så sätt bli mer medveten om vilken påverkan som 
utevistelsen har. 

Den definition av socialt lärande vi använder oss av har vi hämtat inspiration från 
Riddersporre och Persson (2017). Författarna beskriver det med följande ord: 
“Lärandet är en social process som sker i interaktion med andra personer, både vuxna 
och barn” (Riddersporre & Persson 2017, s. 317). 

2.2 Styrdokument 
 
I förskolans läroplan (Skolverket 2016) står det framskrivet att barn ska få möjlighet 
till aktiviteter både inomhus och utomhus för att skapa ett holistisk lärande i 
förskolans verksamhet. Det beskrivs med följande ord: 
  

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. Utomhusvistelsen bör ge möjligheter till lek och 
andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö (Skolverket 2016, s. 7). 

2.2.1 Mål i läroplanen 
 
”Förskolan ska sträva efter att varje barn: 
 

• utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter 
och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler 

 
• utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka 

med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och 
kommunicera med andra” (Skolverket 2016, s. 9-10). 

2.2.2 Riktlinjer i läroplanen 
 
”Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen: 
 

• får stöd och stimulans i sin sociala utveckling 
 

• ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig 
trygga i gruppen” (Skolverket 2016, s. 11). 
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2.3 Tidigare forskning 
 
I följande avsnitt kommer vi ge en överblick kring vad tidigare forskning kommit 
fram till om socialt lärande och utomhusmiljöns påverkan för sociala samspel samt 
förskollärares förhållningssätt.  
 
För att hitta tidigare forskning kring områdena sökte vi på följande ord i databaserna 
Eric, Libris och Onesearch: Outdoor education, outdoor environment, outdoor 
learning, outdoor play, nature learning, utomhuspedagogik, preschool children, 
outdoor relations och preschool teachers. 

2.3.1 Socialt lärande i utomhuspedagogisk kontext 
 
Klaar och Öhman (2014) skriver att utomhuspedagogiken redan är en del av den 
dagliga verksamheten och därför inte bör behandlas som något speciellt. De menar 
att genom att kombinera både undervisning och omsorg så bidrar det till barnens 
utveckling. Jørgensens (2014) norska avhandling visar liknande slutsatser. Hon 
menar att aktiviteterna som bedrevs utomhus och samspelet mellan barnen påvisade 
att utomhuspedagogiken gav upphov till viktiga delade erfarenheter och skapande av 
mening. Vidare skriver författaren att det unika med undervisning utomhus är 
möjligheterna för barn att bland annat utveckla relationer med hjälp av sociala 
interaktioner. 
 
Yildirim och Özyilmaz Akamca (2017) studie jämför kognitiv-, språklig- och 
socioemotionell förmåga före och efter utomhusundervisning. Jämförelsen visar att 
den kognitiva förmågan inte påvisa någon större skillnad innan och efter 
utomhusundervisning, men däremot visade den språkliga och de socioemotionella 
förmågorna ett förbättrat resultat efter att utomhusundervisning bedrivits. Dowdell, 
Gray och Malone (2011) drar en liknande slutsats i sin studie att den naturliga miljön 
utomhus förbättrade barns kreativa lek, gav positiva relationer barnen emellan och 
lärandet blev bättre. 
  
Forskning visar att det socioemotionella lärandet blir en positiv influens utomhus för 
barnen. Undervisning utomhus förstärkte generellt barnens motivation till lärande och 
dem uttryckte ofta nyfikenhet, engagemang, välmående och glädje i 
undervisningssituationer utomhus. Det emotionella och sociala lärandet framträdde 
tydligare utomhus än inomhus (Fägerstam 2012).  

2.3.2 Utomhusmiljöns påverkan för sociala samspel 
 
I Waites (2011) studie visade det sig att barn bland annat ofta tog till sig sociala 
lärandet genom utomhusaktiviteter. Av denna anledning gavs barnen större frihet i 
lärmiljön utomhus. Han skriver vidare att miljön utomhus både kan engagera och 
skapa glädje för barn och vuxna. En av de deltagande förskollärarna i Erdems (2018) 
studie nämnde att när barnen lekte inomhus valde de i majoritet individuella och mer 
passiva aktiviteter, men utomhus föredrog de att leka aktivare tillsammans.  
  



 
 

En del av Nordahl och Einarsdottir (2015) slutsatser var en kategori som de namngav 
vara i kontakt med andra. I denna kategori framkom att barnen, även om de ville vara 
ensamma ibland, i majoritet föredrog att interagera med barn, vuxna och andra 
levande varelser i sin omgivning. Resultat i Fägerstams (2012) doktorsavhandling 
visar att utemiljön bidrar med att positivt förändra relationer och leder till fler 
deltagare samt bättre samarbete och kommunikation kring vad som ska läras. 
  
I Szczepanskis (2013) avhandling belyser han bland annat två olika perspektiv; 
rumsperspektivet och kunskapsperspektivet. I rumsperspektivet skriver han om hur 
utomhusmiljön kan hjälpa barnen att upptäcka att det finns andra lärmiljöer än den 
traditionella inomhusmiljön. I kunskapsperspektivet beskriver han att utomhusmiljön 
har potential till att sammanlänka praktik och teori. Barnen kan utforska med alla sina 
sinnen tillsammans och därmed skapa variation i deras lärande. 

2.3.3 Förskollärares förhållningssätt till utomhuspedagogik 
 
Borsos, Patocskai och Boric (2018) artikel visar att lärare tyckte undervisning 
utomhus är viktigt. De upplevde en kunskapsbrist för att genomföra detta och kände 
att de bland annat behövde hjälp med idéer och vidareutbildning, för att känna sig 
bekväma och motiverade till att bedriva utomhusundervisning. Copeland, Kendeigh, 
Salens, Kalkwarf och Shermans (2012) studie drar en liknande slutsats där 
förskollärarna visade på låg självkänsla och självförtroende kring utomhuspedagogik.  
 
I en studie från Turkiet gjord av Erdem (2018) intervjuades förskollärare kring deras 
syn om utomhusaktiviteter. Där svarade en av förskollärarna att pedagogiken 
inomhus känns begränsande för barnen, medan i utomhuspedagogiken var de mer 
aktiva då de kände sig fria i den miljön. 
 
I både Fägerstams (2012) och Szczepanskis (2008) avhandlingar visar resultaten att 
lärarna inte ansåg att det var någon större skillnad på traditionell undervisning 
inomhus och undervisning utomhus. I Fägerstams (2012) avhandling tyckte lärarna 
att undervisning utomhus främst var tidskrävande och i Szczepanskis (2008) 
avhandling tyckte lärarna att sättet att lära, objektet för lärande och det kroppsliga 
lärandet inte hade med utomhuspedagogik att göra. Flera av lärarna i Szczepanskis 
(2008) avhandling kopplade ihop lärande med stolar, bord, böcker, pennor och papper 
som de mest vitala delarna för att lärande skulle ske. Slutsatsen som han kommer fram 
till är att många av lärarna, i avhandlingen, inte ansåg att utomhuspedagogik var 
nödvändigt. 
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MacQuarrie, Nugent och Wardens (2015) studie i nordiska länder visar att lärarnas 
roll i barnens utevistelse var som passiva i bakgrunden och att interaktionen mellan 
barn och vuxna var liten eller ingen alls. En av lärarna i en dansk förskola uttrycker 
att de inte har tid till att dokumentera och på så sätt ta vara på barnens intressen 
utomhus fullt ut. Barnen kommer ändå bara ihåg solen i ansiktet och föräldrarna deras 
leriga knän, det är tillräckligt, uttrycker läraren.  En liknande slutsats får även 
Miranda, Larrea, Muela och Barandiaran (2016) fram i sin studie där de undersökte 
barns sociala lek och involvering i utomhusmiljön. När de intervjuade förskollärarna 
så framträdde det att de såg utomhusmiljön som en plats där barnen kunde springa 
omkring och trötta ut sig. 
  



 
 

3 Teoretiskt perspektiv 
Vårt teoretiska perspektiv i denna studie är hermeneutik, då målet är att tolka för att 
skapa mening med den data som samlas in. Till detta tar vi hjälp av den 
hermeneutistiska cirkeln vilket enligt filosofen Schleiermacher och Dilthey innebär 
att man måste förstå de ingående delarna för att förstå någonting. Inom hermeneutiken 
är det viktigt att se relationen mellan delar och helhet (Allwood och Erikson 
2017).  Den hermeneutiska cirkeln blir central i tolkandet av den data vi får fram i 
våra observationer och intervjuer som kommer genomföras i studien.

 
Figur 1. Hermeneutisk spiral/cirkel. Inspiration från Allwood och Erikson (2017, s. 110). 
  
Modellen kommer användas på följande sätt: 
  
Den tidigare forskningen utgör vår förförståelse, dialogen består av våra 
observationer och intervjuer. Utifrån dialogen tolkar vi för att bilda ny förståelse kring 
ämnet. 

  
Ödman (2017) skriver att inom de hermeneutiska vetenskaperna studeras främst 
texter och språk. Han menar även att handlingar och icke-verbala uttryck är möjligt 
att studera om det görs utifrån deras meningssammanhang.  
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4 Syfte och frågeställning 
I den tidigare forskning vi granskat pekar resultaten på vilken effekt 
utomhuspedagogik har på barns lärande och utveckling, men förskollärarens roll i 
processen osynliggörs och därför har vi formulerat följande syfte: 
Syftet med studien är att undersöka förskollärares förhållningssätt till 
utomhuspedagogik och vilka samband och relationer i det sociala lärandet de upplever 
sker i undervisningen utomhus. 
  
Frågeställning 
  
Hur framträder förskollärares förhållningssätt till utomhuspedagogik i barns sociala 
lärande både verbalt och genom handling? 
 
Vilka sociala lärande anser förskollärare framträder med hjälp av utomhuspedagogik? 
   



 
 

5 Metod 
I detta avsnitt presenterar vi urval, insamling av data, analys av data och etiska 
ställningstaganden.  

5.1 Urval 
 
I urvalet av förskolorna valde vi tre förskolor som har liknande förutsättningar till att 
bedriva utomhuspedagogik, eftersom för stora variationer i utomhusmiljön skulle 
påverkat resultatet. I denna studie föll valet på förskolor som hade utegårdar med 
varierande utomhusmiljö, då vi var intresserade av både likheter och skillnader i hur 
det bedrivs undervisning utomhus. Sex förskollärare tillfrågades på de tre olika 
förskolorna och samtliga som tillfrågades valde att deltaga i studien. Den 
urvalsstrategi som användes i studien var ett bekvämlighetsurval, vilket enligt 
Bryman (2018) innebär att personer som väljs ut är tillgängliga för forskaren när en 
studie genomförs. På varje förskola observerade och intervjuade vi två förskollärare, 
för att kunna samla in så mycket data som möjligt till vår undersökning. Anledningen 
till att valet föll på förskollärare som målgrupp var för att de bedriver det pedagogiska 
arbetet i förskolan. 

5.2 Insamling av data 
 
Vi valde att använda oss av en metodologisk triangulering, vilket enligt Denscombe 
(2016) innebär att jämföra data från olika metoder för att på så sätt göra det möjligt 
att se saker ur olika perspektiv. De två metoder vi använde oss av var observationer 
och intervjuer. I våra observationer valde vi att fokusera på aktörerna och handlingar, 
tanken med observationerna var att anteckningarna skulle bilda ett underlag för 
intervjuerna. Kihlström (2009) beskriver att anteckningar kan vara utgångspunkten 
för en eventuell intervju med den som blivit observerad. 
  
Vi använde oss av deltagande observation i form av deltagande som observatör. 
Denscombe (2016) beskriver denna metod som en diskret datainsamlingsmetod, där 
observatören observerar det som sker i en undanskymd roll. Som ett komplement tog 
vi hjälp av ett observationsschema (se bilaga 2), där vi antecknade intressanta 
iakttagelser. Varje observation genomfördes under cirka 30 minuter på varje förskola 
och när vi kände att observationerna inte gav mer valde vi att skapa en intervjuguide 
(se bilaga 3), utifrån den insamlade datan. 

Vi valde sedan att genomföra semistrukturerade intervjuer med en förskollärare i 
taget, för att intervjudeltagarna inte skulle känna sig påverkade av varandra. De  
förberedda intervjufrågorna som användes gick att följa upp tack vare den 
semistrukturerade intervjumetoden. Detta gick i linje med Kihlströms (2009) 
beskrivning om vad en semistrukturerad intervju innebär. Intervjuerna genomfördes 
med båda oss närvarande för att på så sätt få ett bredare perspektiv. Vidare spelades 
även intervjuerna in, för att vi senare skulle kunna gå tillbaka och leta resultat. 
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5.3 Analys av data 
 
Den data som samlades in analyserades och bearbetades med hjälp av vårt teoretiska 
perspektiv som är den hermeneutiska spiralen/cirkeln och innehållsanalys. För att 
underlätta analysen av data valde vi även att transkribera intervjuerna. I denna process 
fokuserade vi på att bryta ner observationerna och intervjuerna i mindre delar. I denna 
metod jämfördes sedan tidigare forskning vi granskat med resultatet vi fått fram, för 
att skapa oss nya uppfattningar om hur förskollärarna agerade och uttryckte sig 
gentemot utomhuspedagogik. Målet med en innehållsanalys är enligt Denscombe 
(2016) att synliggöra relevant innehåll; hur ofta ett visst uttryck förekommer, 
värderingar och hur olika idéer kan gestalta sig och bilda samband.  

5.4 Etiska ställningstaganden 
 
I studien har vi följt Vetenskapsrådets (2002) fyra rekommenderade forskningsetiska 
principer som har sin utgångspunkt i etikprövningslagen. 
 
Informationskravets innebörd är att informera deltagarna om undersökningens syfte. 
Innebörden av samtyckeskravet är att deltagarna har rätten att avbryta sin medverkan 
i undersökningen vid vilket tillfälle de önskar. Konfidentalitetskravet betyder att 
deltagarnas identitet i största möjliga mån ska hållas konfidentiella och uppgifter som 
kan kopplas till dem ska undanhållas för obehöriga. Nyttjandekravets innebörd är att 
empirin endast kommer användas till denna undersökning (Vetenskapsrådet 2002).  

5.4.1 Information- och samtyckeskravet 
 
Vi valde att skicka missivbrev (se bilaga 1) till både förskolechefer och förskollärare 
på varje förskola innan observationer och intervjuer genomfördes. Vi började med att 
skicka missivbrev till förskolecheferna, eftersom det är denne som har det yttersta 
ansvar i verksamheten. Därefter skickade vi även missivbrevet till förskollärarna, så 
att de fick se vad vår studie handlar om och om de ville vara delaktiga i den. 
Förskollärarna kunde vid vilket tillfälle som helst välja att avbryta sitt deltagande. 

5.4.2 Konfidentalitets- och nyttjandekravet 
 
I insamlingen av vår data valde vi att inte skriva med deltagarnas kön eller vilken 
förskola som de arbetar på. I samband med detta valde vi även att inte nämna några 
namn, för att minimera risken att datan kunde associeras till en specifik individ. 
Tillgång till den insamlade datan hade endast vi som genomförde studien samt vår 
handledare och när studien blev publicerad förstördes all data som samlats in. 
  
I vårt missivbrev var vi tydliga med att empirin enbart kom att användas i den här 
studien. 
 

  



 
 

5.5 Metoddiskussion 
 
Urvalet som gjordes till vår undersökning kan diskuteras, på grund av att vi hade 
kopplingar till både förskolorna och tillhörande förskollärare. Av denna anledning 
fanns det risk för att resultaten kunde bli vinklade till vår fördel. Fler förskollärare 
skulle kunna ha tillfrågats för att få bredare perspektiv på hur det sociala lärandet både 
uppfattas och kan se ut i dagens förskoleverksamhet. Efter genomförandet av 
intervjuerna märkte vi att vissa av deltagarna i studien varit nervösa, vilket vi har full 
förståelse för och det kan ha påverkat de svar vi fått. 
  
En utmaning vi hade var hur vi skulle sammanlänka observationer och intervjuer för 
att det skulle bli enhetligt och förståeligt. Vidare var vi medvetna om att en av 
metoderna var för sig kunde bidra till att reliabiliteten blev låg, eftersom att 
förskollärarna skulle kunna anpassa hur de uppträdde i situationerna. För att öka 
reliabiliteten valde vi därför att observera och intervjua förskollärarna, för att se om 
både deras tal och praktiska handlingar var liknande. Med reliabilitet menas, enligt 
Patel och Davidsson (1994), att en undersökning görs på ett tillförlitligt sätt. 
 
Vi var även noggranna med att fokusera våra intervjufrågor på hur förskollärarna 
arbetar och inte varför de gör på detta sätt, för att inte värdera vad dem säger. 
Intervjuguiden som användes hade behövt fler frågor som behandlade 
undersökningsområdet i studien, då intervjuerna blev kortare än förväntat. En 
problematik som följde var följdfrågor till förskollärarnas svar, då vi skulle kunna 
ställt fler följdfrågor och på så sätt fått utförligare svar.  
 
I vårt missivbrev förklarade vi vårt syfte med studien. Detta kan ha påverkat den data 
vi samlat in, eftersom förskollärarnas handlingar kan varit tillgjorda. Känslan var 
däremot att förskollärarna handlade som de brukar i vardagliga situationer. 
  
Innan vi genomförde innehållsanalysen på transkriptionerna var vi medvetna om att 
det kunde framstå som att vi bedömde förskollärarna utifrån deras förhållningssätt. 
Gällande resultaten var det viktigt för oss att inte peka på vad som var rätt eller fel i 
förskollärarnas förhållningssätt, utan vi ville enbart belysa hur det kunde se ut i 
dagens förskoleverksamhet.  
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6 Resultat och analys 
Vi har bearbetat resultat i flera omgångar, då vi har gått fram och tillbaka mellan 
resultat och den hermeunetiska spiralen/cirkeln, för att se om vi kan upptäcka nya 
perspektiv varje gång vi behandlat den.  
 
Inledningsvis kommer den definition av socialt lärande som förskollärarna hade 
presenteras. Vidare kategoriserade vi enligt följande: Det sociala lärandet i 
utomhuspedagogisk kontext, Utomhusmiljöns betydelse för sociala samspel och 
Förskollärares förhållningssätt. Först redovisas observationerna vi gjort och sedan 
redovisas intervjuerna. 

6.1 Observationer av förskollärare 

6.1.1 Socialt lärande i utomhuspedagogisk kontext 
 

När barnen gick ut blev ett trafikljus intressant då dem skulle hämta sina cyklar 
från förrådet. Det övergick till en spontan aktivitet eftersom barnen var 
intresserade av trafikljuset. Förskolläraren frågade barnen vad de olika färgerna 
på betydde och då uppstod en gemensam diskussion om vad färgerna innebar. 
Sedan när barnen hade hämtat sina cyklar fick förskolläraren stå och ändra 
färgerna på stoppljuset, förskolläraren sa även nu får ni vänta tills det blir grönt. 

 
En av förskollärarna använde barnens intresse som ett tillfälle att undervisa kring 
färger och färgers betydelse i trafiken. Förskolläraren använde sig av öppna frågor 
och gjorde alla barnen delaktiga i diskussionen om färgers betydelse.  
 
I observationerna framkom det att alla förskollärare använde sig av öppna frågor och 
gjorde barnen delaktiga i sin sociala interaktion. 

6.1.2 Utomhusmiljöns betydelse för sociala samspel 
 

Under en samling utomhus kommer barnen och förskollärare gemensamt fram 
till att leka under hökens vingar. Ett barn får rollen av förskollärare som tagare 
och ska välja färg. Leken börjar och alla barn springer från kortsida till kortsida 
för att inte bli tagna av tagaren. Barnen skrattar och använder sig av en hög 
ljudnivå under lekens gång. 

 
I ovanstående aktivitet framgick det att barnen fick vara fysiskt aktiva genom att de 
sprang för att inte bli tagna och ljudnivån var högre utomhus än vid påklädningen 
inomhus. Resultaten från observationerna visade att majoriteten av förskollärarna 
prioriterade fysisk aktivitet med barnen vid utevistelsen. 
  



 
 

6.1.3 Förskollärares förhållningssätt till utomhuspedagogik 
 

Pedagog visar praktiskt olika aktiviteter för att inbjuda barnen att också pröva. 
Aktiviteter såsom balansgång, gå mellan koner och bollek. På grund av 
pedagogens sätt att visa hur aktiviteterna går att göra så ville även barnen testa. 
Avslutningsvis rullar en boll bort och ett barn blir ledsen. Pedagogen försöker 
stötta barnet till att gå och hämta den igen, men barnet i fråga är inte intresserad 
av bollen. Pedagogen erbjuder då andra alternativ, såsom att cykla och det är 
barnet i fråga intresserad av.  

 
Förskolläraren ville först få in så många barn som möjligt i aktiviteten. Vidare 
försökte förskolläraren i observationen ovan hitta lösningar på ett problem som 
uppstått och erbjöd barnet i fråga nya möjligheter. 
 
Under alla observationer gjordes barnen delaktiga av förskollärarna och fick göra 
egna val, samt var delaktiga i aktiviteterna som utfördes. 

6.1.4 Sammanfattande analys 
 
I följande text presenteras resultat kopplat till vår första frågeställning och det 
teoretiska perspektiv, hermeneutiska spiralen/cirkeln, som används i studien. 

6.1.4.1 Hur förskollärares förhållningssätt till utomhuspedagogik i barns lärande 
framträder genom praktisk handling. 

 
Samtliga observationer visade att förskollärarna strävade efter att göra alla barnen 
delaktiga i aktiviteterna, genom att ställa frågor och vara närvarande. Aktiviteterna 
som genomfördes utomhus var av fysisk karaktär. De inleddes genomgående med att 
förskollärarna samlade alla barnen runtomkring sig och presenterade aktiviteten och 
därefter fick barnen utföra den. Problematik som uppstod i aktiviteterna diskuterades 
med hela barngruppen eller individuellt för att på så sätt skapa gemensamma 
referensramar. 
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6.2 Intervjuer av förskollärare 
 
En kategori som tillkom efter bearbetningen av förskollärarnas intervjusvar var deras 
definition av vad socialt lärande är och detta presenteras först i avsnittet. 

6.2.1 Förskollärares definition av socialt lärande 
 
Alla sex förskollärare definierade socialt lärande som ett kollektivt lärande - barn lär 
sig tillsammans med någon annan. Det kunde vara ett lärande mellan barn och barn 
eller mellan barn och vuxen. Jag tänker att det är lite såhär som ett kollektivt lärande, 
alltså lära i grupp, lära tillsammans med någon, det kan vara en vuxen eller andra 
barn, det kan vara allihopa. 
 
En skillnad som framkom i resultatet var att även det sociala lärandet, förutom att lära 
tillsammans, handlade om att lära sig sociala koder, såsom att visa respekt gentemot 
varandra. 
  

Jag tänker att socialt lärande i barnsammanhang sker hela tiden. Dem lär ju sig 
om dem leker med varandra eller om vi har samlingssituationer lär dem sig att 
vara sociala och vara trevliga mot varandra och dem lär sig den sociala koden 
ganska så snabbt. 

6.2.2  Socialt lärande i utomhuspedagogisk kontext 
 
Fem av sex förskollärare beskrev att samspel mellan barnen främjade det sociala 
lärandet och att det sker fler sociala utbyten mellan barnen utomhus. 
 

Det sociala lärandet påverkar också att man hjälps åt samt att det sker mycket 
socialt samspel med barnen, de pratar ju mycket med varandra. De för 
diskussioner och de för leken på ett annat sätt framåt utomhus än vad dem 
kanske har möjlighet till att göra inne. 

 
Resultat som även framkom var att de sociala mötena, som sträckte sig längre än 
enbart till avdelningen/förskolan vid exempelvis utflykter, kunde innebära nya delade 
erfarenheter.  
 

Socialt samspel bidrar till flera olika möten utomhus och man träffar oftast 
andra barn som inte är på ens avdelning, både yngre och äldre barn. Likadant 
när man går till skogen, så träffar man ofta skolbarn och det kan ju ske, även 
om det inte kanske är en planerad undervisning, så kan det ju bli ett möte som 
faktiskt blir ett lärande i ett socialt sammanhang. 

  



 
 

6.2.3 Utomhusmiljöns påverkan för sociala samspel 
 
Fyra av sex förskollärare upplevde att det fanns mer utrymme utomhus för barnen att 
röra sig på, vilket gjorde att deras lek oftast flöt på bättre utan konflikter. Detta ansåg 
förskollärarna var positivt. 
  

Det blir en annan typ av lek, vilket jag ser som positivt. Det blir liksom att de 
leker mer i grupper ute än vad de gör inne på ett annat sätt och det kan flyta på 
så mycket längre utan konflikter, utan att de avbryts. Barnen blir mer 
självgående på något sätt tycker jag. 

  
En skillnad i svaren bland förskollärarna var att undervisningen utomhus bara 
gynnade barn som behövde det extra utrymmet som fanns utomhus. För barnen som 
det inte spelade någon roll om de var inne eller ute var undervisningen utomhus 
varken positiv eller negativ. 
  

Jag tänker att det finns barn som behöver mer utrymme som kan känna sig 
trängda till exempel inne i ett rum eller när man är inne. Då kan ju jag uppleva 
att de barnen samspelar eller lär tillsammans bättre om man är ute, om de har 
den här friheten liksom, så det är ju såklart för de barnen väldigt positivt att vara 
ute. För barnen det inte spelar någon roll är det varken negativt eller positivt för. 

6.2.3.1 Gruppkonstellationer i utomhuspedagogisk kontext 
 
Fem av sex förskollärare ansåg att undervisningen utomhus bidrog till annorlunda 
gruppkonstellationer, jämfört med hur det var inomhus. Detta tyckte förskollärarna 
var positivt, eftersom det bidrog till det sociala lärandet tillsammans med flera olika 
barn och inte bara ett och samma. 
 

 När det väl sker undervisning utomhus tycker jag att det är positivt för det 
sociala lärandet, eftersom det oftast blir andra konstellationer mellan 
barnen/eleverna, jämfört med hur det är inomhus. Det är ett lärande i sig, att 
man kan jobba tillsammans med flera olika och inte en och samma. 

6.2.4 Förskollärares förhållningssätt till utomhuspedagogik 
 
Fyra av sex förskollärare svarade att de skulle vilja bli bättre på att bedriva 
undervisning utomhus. De uttryckte vidare att de inte var obekväma med att bedriva 
undervisning utomhus, men att både dem och verksamheten inte haft fokus på den 
här delen i sitt arbete. 
  

Jag tycker jag att jag är dålig på att bedriva undervisning utomhus, jag skulle 
vilja bli bättre. Men jag skulle inte säga att jag inte är bekväm. Det är nog bara 
mer att det är ingenting både jag och verksamheten inte har haft fokus på och 
då blir det inte att man kanske gör det, för det finns kanske inte dem enkla 
förutsättningarna för att bedriva undervisningen. Sen tänker vi att det blir så 
svårt och komplicerat. Vi ska göra det så himla stort, men jag tror att man kan 
göra det väldigt enkelt, det behöver inte vara svårt. 
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Två av förskollärarna svarade att han/hon hellre bedrev undervisning utomhus än 
inomhus, eftersom det fanns mer naturmaterial att använda sig av utomhus. 
Undervisningen som bedrevs utomhus uttrycktes av förskollärarna som en större 
frihet för barnen, då det inte fanns begränsningar i lika stor utsträckning som det 
gjorde inomhus. 

 
Jag tycker bättre om att bedriva utomhusverksamhet än inomhusverksamhet, för 
du har mer naturmaterial att ta tillvara på utomhus än vad som finns kanske 
inomhus. Inomhus blir begränsningen att dem kanske är för högljudda och det 
är mycket skrik och mycket spring. Skillnaden med att vara utomhus det är ju 
att, amen där kan dem ha lite högre ljudnivå, dem kan springa om dem skulle 
vilja det. 

6.2.4.1 Undervisning som bedrivs utomhus 
 
Hälften av de intervjuade förskollärarna uttryckte att de arbetade mycket 
ämnesintegrerat utomhus utifrån läroplanen för förskolan. Främst med matematik och 
naturvetenskap, eftersom de ansågs vara lätta att undervisa i en utomhusmiljö. 
  

Då skulle jag vilja säga det är när vi går till skogen och då är det väldigt mycket 
matematik och naturkunskap i sådana fall. Väldigt logiskt egentligen för man 
tittar ju på miljön, på olika träd, olika djur kanske man letar efter. Man använder 
liksom skogen för att implementera lång och kort, stor och liten och tung och 
lätt. 

 
Två av sex förskollärare svarade att det var väldigt olika vad de gjorde utomhus, men 
att de försökte flytta ut det dem gjorde inomhus. 
  

Det är ju så att vi är ute varje dag. Sen vad vi gör är jätteolika. Nu jobbar vi med 
en låda som innehåller olika artefakter. Den har använts mycket under hösten, 
lådan kan man ju både ha inne och ute. Vi har byggt upp ”det lilla hemmet” som 
barnen bygger upp inne och så märker vi även att vissa bygger upp det ute också, 
för där blev det många möten och de trivdes att leka tillsammans. Men man 
försöker tänka att allt man kan göra inomhus kan man göra utomhus. 

 
Ett resultat som även framkom var att det bedrevs mycket motorisk undervisning 
utomhus, eftersom det var enklast att få barnen att hänga med på. 
  

Det är väl mest motoriska övningar skulle jag säga i så fall. Att man sätter upp 
en hinderbana eller att man kanske kör dans med alla barnen. För man vet att 
dem tycker det är kul. Om man ser att till exempel något barn skulle bli 
stillastående så kör man det man vet fungerar. 

  



 
 

6.2.4.2 Pedagogisk skillnad mellan inom- och utomhuspedagogik 
 
Fyra av sex förskollärare uttryckte att utevistelsen för barnen var mindre pedagogisk 
utomhus, eftersom det inte bedrevs någon pedagogisk undervisning i samma 
utsträckning som det gjorde inomhus. Det är ju tyvärr så att man inte planerar 
aktiviteter lika ofta utomhus som inomhus, det är mer spontant vad som kommer till 
en vad man vill göra när man är utomhus. 
  
En av dessa fyra förskollärare uttryckte även att det var utevistelsen på förskolegården 
som inte blev lika pedagogisk som inomhusvistelsen var. När dem gick ut tillsammans 
med barnen i skogen på utflykt upplevde förskolläraren att utevistelsen däremot var 
pedagogiskt god. 
 

Jag skulle vilja påstå att denna avdelningen som jag är på nu och även 
avdelningen jag var på innan inte är lika pedagogiska utomhus på gården som 
inomhus, utan då är det mer när man går till skogen att man planerar, att man 
drar nytta av ”nu ska vi till skogen och då planerar vi den här 
aktiviteten/undervisningen. 

 
De två övriga förskollärarna ansåg att det inte var någon större skillnad på deras 
pedagogiska undervisning utomhus, jämfört med inomhus. De tyckte att det handlade 
om hur förberedd man som förskollärare var. 
  

Egentligen tycker jag att det inte behöver vara så stor skillnad, utan det handlar 
mycket om hur du planerar det du väljer att göra. För det som du kan göra inne 
skulle du kunna göra ute också. Beroende bara på hur förberedd du är och att 
du tänker igenom vad du ska göra och vad det är du ska undervisa i, så kan 
utomhusmiljön vara lika bara som inomhusmiljön. 

6.2.5 Sammanfattande analys  
 
Nedan presenteras resultat vi fått fram kopplat till både våra frågeställningar och vårt 
teoretiska perspektiv, hermeneutiska spiralen/cirkeln, i studien. 

6.2.5.1 Förskollärares uppfattningar kring vilka sociala lärande utomhus som 
synliggörs och deras förhållningssätt till utomhuspedagogik i barns 
sociala lärande. 

 
Samtliga förskollärare som intervjuades hade liknande tolkningar av vad socialt 
lärande var. Majoriteten av förskollärarna svarade att det sociala lärandet gynnades 
av att vistas utomhus, då det skedde fler sociala möten mellan barnen. 
 
Friheten utomhus upplevde förskollärarna bidrog till mindre konflikter, fler 
lärtillfällen och fler sociala utbyten mellan barnen. Vidare uppmärksammade 
förskollärarna att gruppkonstellationerna var annorlunda utomhus jämfört med 
inomhus, vilket bidrog positivt till det sociala lärandet.  
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Majoriteten av förskollärarna ansåg sig vara bekväma med att bedriva undervisning 
utomhus, men hade en strävan att genomföra det mer frekvent. Den undervisning som 
bedrevs utomhus var till viss del ämnesintegrerad och planerad utifrån läroplanen, 
specifikt i naturvetenskap och matematik.  
 
De flesta förskollärare tyckte att det inte bedrevs pedagogisk undervisning utomhus i 
samma utsträckning som inomhus, på så sätt blev utevistelsen mindre pedagogisk för 
barnen. 
  



 
 

7 Diskussion 
Utifrån den empiri som resultatet visar ser vi vilka förhållningssätt som finns bland 
förskollärarna till socialt lärande vid utevistelse. Empirin visar även hur 
förskollärarna upplever att utomhusmiljön påverkar sociala samspel.  
 
Den hermeneutiska spiralen/cirkeln som används i studien som teoretiskt perspektiv 
har hjälpt oss att synliggöra likheter och skillnader mellan bakgrunden och resultatet. 
För oss är det viktigt att inte lägga någon värdering i förskollärares arbetssätt eller hur 
de ser på undervisning utomhus. Vi fokuserar istället  på hur de bedriver undervisning 
och vilka förhållningssätt som finns ute i förskoleverksamheterna. 

7.1 Resultatdiskussion 
 
I resultatdiskussionen utgår vi från strukturen i resultatdelen av studien, det vill säga 
kategorierna; Det sociala lärandet i utomhuspedagogisk kontext, Utomhusmiljöns 
betydelse för sociala samspel och Förskollärares förhållningssätt. 

7.1.1 Socialt lärande i utomhuspedagogisk kontext 
 
Resultatet i studien påvisar att majoriteten av förskollärarna anser att undervisningen 
utomhus inte är lika självklar som den är inomhus. Utomhus på förskolegårdarna blir 
det ofta fri lek för barnen och utflykter är det som planeras med pedagogiskt syfte. 
Att undervisning utomhus inte är lika självklar, utifrån resultaten i denna studie, kan 
bero på den tradition som skapats kring barns fria lek vid utevistelse. Det vill säga att 
problematiken inte behöver ligga bland förskollärare, utan den bakomliggande 
orsaken kan vara att den pedagogiska undervisningen traditionellt sett sker inomhus 
i förskolans verksamhet. Klaar och Öhman (2014) menar på att undervisningen 
utomhus bör vara en del av förskolans vardagliga verksamhet och att den inte behöver 
behandlas annorlunda, jämfört med undervisningen inomhus.  
 
Förskollärarna i denna studie svarar till stora delar att barnen påvisar annorlunda 
gruppkonstellationer utomhus. Vidare bedriver förskollärarna mycket undervisning 
kring matematik och naturvetenskap utomhus när undervisning väl sker, eftersom det 
är lätt att förstärka med naturmaterial utomhus. En orsak till att förskollärarna 
upplever annorlunda gruppkonstellationer bland barnen i deras utevistelse kan bero 
på det friare utrymmet som finns utomhus. Det friare utrymmet ger upphov till 
annorlunda lekar, jämfört med inomhus. Dessa lekar kan i många fall behöva fler 
antal deltagande barn, vilket kan vara en orsak till de annorlunda 
gruppkonstellationerna. Vidare kan naturmaterial utomhus ses som förstärkning till 
barns lärande, då det blir mer konkret för barn att både se, rent visuellt, samtidigt som 
de får information till sig verbalt. Dowdell, Gray och Malone (2011) finner också i 
sin studie att miljön utomhus förstärker barns kreativitet, relationsskapande och 
inlärning.  
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I den genomförda studiens resultat påvisar varken observationer eller intervjuer det 
socioemotionella lärandet. Resultatet konstaterar att det socioemotionella lärandet 
inte nämns bland förskollärarna. Detta kan bero på både intervjufrågorna som skapats 
och tolkningen utifrån intervjusvaren i resultatet. Det socioemotionella lärandet som 
förskollärarna inte tagit upp i den här studien kan ha att göra med att dem inte kopplar 
ihop lärande med socioemotionellt lärande i första hand, när undervisning utomhus 
bedrivs. Detta är en skillnad från den tidigare forskningen som Fagerström (2012) och 
Yildirim och Özyilmaz Akamca (2017) bedrivit, där det socioemotionella lärandet tas 
upp som en positiv aspekt i undervisningen utomhus.   

7.1.2 Utomhusmiljöns påverkan för sociala samspel 
 
I resultatet från Waites studie (2011) framträder friheten utomhus som en stor 
bidragande faktor till barns sociala lärande. Utomhusmiljön beskriver han som 
engagerande och glädjefull för både barn och vuxna. Det finns tydliga likheter mellan 
Waites (2011) och denna studie, då alla förskollärarna i denna undersökning 
poängterar vikten av friheten utomhus. Problematiken som kan finnas med friheten 
utomhus är att det finns risker till att utevistelsen blir en rastverksamhet, eftersom 
förskollärare kan anse att barnen klarar sig själva utomhus. Svårigheter som kan 
uppstå för barn som behöver en tydligt struktur är att det generellt finns fler 
distraktionsmoment utomhus. Distraktionsmomenten utomhus kan på så sätt hämma 
barnets sociala samspel 
 
Denna studies resultat visar att förskollärare tar hjälp av naturmiljön när de bland 
annat undervisar kring ämnena naturvetenskap och matematik, för att på så vis 
förstärka barnens lärprocesser.  Utevistelsen som förstärkning till barns lärande kan 
bero på, som vi tagit upp innan i diskussionen, att det blir mer konkret för barn, då de 
både får se lärobjekt visuellt och får verbala beskrivningar/instruktioner. Detta kan på 
så sätt skapa ett helhetsperspektiv för barns lärande. Szczepanskis (2013) studie 
redogör för att utomhusmiljön bidrar till att barn upptäcker att det finns lärmiljöer 
både inne och ute. Vidare skriver han om utomhusmiljöns potential till att skapa ett 
helhetsperspektiv för praktisk handling och teoretisk kunskap.  

7.1.3 Förskollärares förhållningssätt till utomhuspedagogik 
 
Många av förskollärarna i den här studien uttrycker att de inte känner sig obekväma 
med att bedriva undervisning utomhus, men att det var någonting de skulle vilja bli 
bättre på att genomföra. Anledningen till att det inte bedrivs lika mycket pedagogisk 
utevistelse är för att fokus inte ligger där och för att verktygen till viss del inte finns, 
enligt förskollärarna själva. En möjlig förklaring till förskollärarnas förhållningssätt 
är att rutiner för utevistelse saknas, då det inte sker särskilt mycket planering för detta 
bortsett från utflykter som görs. En förändring som kan göras är att verksamheten 
strukturerar upp tydligare riktlinjer kring vad som bör göras utomhus, för att på så 
sätt få en så pedagogisk förskoleverksamhet som möjligt. Borsos, Patocskai och Boric 
(2018) och Copeland, Kendeigh, Salens, Kalkwarf och Sherman (2012) visar på 
liknande resultat i sina studier. Förskollärarna i dessa studier tycker att undervisning 
utomhus är viktigt, men känner däremot inte att de har kompetensen för att bedriva 
det. 
  



 
 

I denna studie framkommer det tydligt att de intervjuade förskollärarna anser att det 
inte var någon större skillnad mellan undervisningen inomhus jämfört med utomhus. 
Problematiken ligger i att de upplever att undervisningen utomhus är sporadisk. Detta 
resultat går i större delar i linje med Fägerstams (2012) och Szczepanskis (2008) 
resultat då de deltagande lärarna också uttrycker liknande åsikter. De lärarna i 
Fägerstams (2012) studie uttrycker att undervisningen utomhus är mer tidskrävande. 
Den tidskrävande undervisningen utomhus kan vara en skillnad från resultatet i vår 
studie, där förskollärare anser att undervisningen utomhus blir mer komplicerat än 
vad det behöver vara.  
 
En skillnad i resultatet mellan den genomförda studien och tidigare forskningen gjord 
av MacQuarrie, Nugent och Warden (2015), där resultatet visar att förskollärarna är 
passiva i utevistelsen. I vår undersökning upplevs förskollärarna delaktiga i barnens 
sociala lärande utomhus. Detta framgår i observationerna som genomförts, då 
förskollärarna arbetar aktivt med att göra både sig själva och alla barnen delaktiga.   
 
Sammanfattningsvis finns det tydliga tankar kring barns utevistelse bland 
förskollärare idag, jämfört med den tidigare forskning som vi granskat. Med det sagt 
är det inte perfekt utan det finns fortfarande förbättringsområden för både 
förskollärare och verksamheten i stort. 
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8 Avslutande reflektioner och vidare forskning 
I vårt sökande efter tidigare forskning hittade vi många forskningsartiklar och 
avhandlingar som hade fokus på barnens lärande och utveckling vid utevistelse. Vi 
hade en del svårigheter när det kom till att hitta artiklar kopplat till socialt lärande och 
framförallt förskollärares attityder kring området. Vikten av de artiklar vi hittat 
påvisar att det behövs vidare forskning.   
 
Med facit i hand vet vi inte om observationerna påverkade vårt resultat i den graden 
som vi trodde på förhand att det skulle göra. Samtidigt var observationerna en hjälp 
att formulera frågor till vår intervjuguide, vilket på så sätt fyllde ett visst syfte i vår 
undersökning. Intervjuerna är vi i stora drag nöjda med, men vi hade även kunnat 
formulera fler frågor, eftersom vi känner att det skulle kunna bidra till ett utvecklat 
resultat i studien. 
 
Vi hoppas med denna studie ha bidragit med kunskap kring tankesättet bland 
förskollärare gentemot sociala lärandet i en utomhuspedagogisk kontext. Ett område 
som är relativt outforskat, enligt vår uppfattning. Våra förhoppningar är även att de 
som tar del av denna studie reflekterar kring sitt eget förhållningssätt till att undervisa 
utomhus. 
 
Avslutningsvis, efter att granskat vårt resultat, finner vi att intressanta områden att 
undersöka vidare i är hur det sociala lärandet utomhus påverkar gruppkonstellationer 
och skillnader i undervisning utomhus mellan olika åldersgrupper i förskolans 
verksamhet.  
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Bilaga 1 – Missivbrev 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter från förskollärarutbildningen på Linnéuniversitetet som nu håller 
på att skriva vårt självständiga arbete inom det pedagogiska området. Vi har valt att 
skriva om utomhuspedagogik. 
 
Syftet med studien är att undersöka förskollärares förhållningssätt till 
utomhuspedagogik och vilka samband och relationer i de sociala läranden de upplever 
sker i undervisningen utomhus. 
 
Vi har sökt tidigare forskning kring området och är nu även intresserade av både hur 
förskollärare agerar och uttrycker sig inom vårt valda undersökningsområde. Därmed 
vill vi observera och intervjua förskollärare för att få syn på hur förskollärare både 
agerar och uttrycker sig i undervisning utomhus. Observationen kommer genomföras 
i 40-60 minuter under er utevistelse. De förskollärare vi observerar önskar vi sedan 
även intervjua, då vi planerar intervjuguide utifrån observationen, därmed kommer 
intervjuerna inte genomföras i anslutning till observationen. Tiden som ni kan behöva 
avsätta till intervjuerna uppskattar vi till mellan 20-30 minuter. 
 
Vid både observation och intervju kommer vi ta full hänsyn till Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer. Innebörden av dessa är att ni som deltagare har full rätt att 
avbryta observation eller intervju när som helst då ert deltagande är frivilligt. Ert 
deltagande kommer vidare att behandlas med största konfidentialitet och datan som 
samlats in kommer bara att användas i denna undersökning. Vi är inte på något sätt 
intresserade av att göra någon värdering av era handlingar i vår undersökning, utan 
tittar bara efter hur ni agerar. 
 
Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss eller vår 
handledare för mer information.  
 
Hälsningar, 
 
Fredrik Nilsson fn222em@student.lnu.se  
Joakim Ståhle  js22um@student.lnu.se   
  



 
 

Bilaga 2 – Observationsschema 
 

Verbalt 
 

Kroppsligt 
 

Tankar / Reflektioner  
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Bilaga 3 – Intervjuguide  
 

• Hur skulle du definiera socialt lärande?  
• Hur upplever du att undervisningen utomhus påverkar det sociala 

lärandet?  
• Vilken påverkan känner du att utomhusmiljön har för barnens sociala 

lärande? 
• Märker du någon pedagogisk skillnad på undervisning utomhus, 

jämfört med inomhus? Isåfall hur? 
• Vilken undervisning utomhus bedriver ni? Hur? 
• Vilka fördelar anser du undervisning utomhus bidrar till det sociala 

lärandet?  
• Vilka nackdelar anser du undervisning utomhus bidrar till det sociala 

lärandet?  
• Känner du dig bekväm med att bedriva undervisning utomhus och är 

det något du bedriver kontinuerligt?  
 


