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ABSTRACT 

Solbritt Carlsson & Sofia Ibbinger 

 

Allt man gör inne kan man egentligen göra ute 

En intervjustudie om förskollärares syn på didaktiskt arbete med utomhuspedagogik och barns 
lärande utomhus. 
 

Whatever you do indoors you can really do out-of-doors. 

A interview study of preschool teachers view of didactic work with outdoor pedagogy and childrens' 

learning out-of-doors. 

Antal sidor: 41 

Vi har gjort detta examensarbete med avsikten att ta reda på hur pedagoger inom förskolan 

och annan pedagogisk verksamhet ser på utomhuspedagogik och barns lärande utomhus och 

hur de arbetar med detta i praktiken. Studien bygger på enskilda intervjuer med 7 

förskollärare, samt litteratur om utomhuspedagogik. Resultatet visade att pedagogerna 

menade att barnen fick en helhetssyn genom att vistas i utomhusmiljö eller skogen, eftersom 

barnen då kunde se processer och få upplevelser genom alla sina sinnen. Pedagogerna 

arbetade också mycket med att utforma gården, så att barnen skulle få en så ”rik” 

utomhusmiljö som möjligt, i form av vattenlek, snickarhörnor, buskar att krypa i m.m. Vår 

slutsats är att de pedagoger vi intervjuade var mycket engagerade och intresserade av att 

arbeta med utomhuspedagogik. De kunde ge många praktiska exempel på hur de arbetade 

med detta och de ville vidareutveckla sitt arbete. 
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1. Inledning 

Vi har valt att skriva om utomhuspedagogik och barns lärande utomhus eftersom detta är ett 

aktuellt, viktigt och intressant ämne. Vi ser så många möjligheter och fördelar med 

utomhuspedagogik. Brügge (2002:30) säger så här om utomhuspedagogik: 

           ”Utomhuspedagogiken syftar till att genom tematiska ämnesövergripande studier  

               och aktiviteter i utomhusmiljön levandegöra ämnenas alltför ofta abstrakta begrepp.  

               Därigenom kan en lokalhistorisk, ekologisk och social förankring skapas hos våra  

               barn och ungdomar”. 

Vidare anser Brügge (2002) att det är en stor skillnad att vara ledare inomhus jämfört med 

utomhus. Inomhus finns det fyra väggar som avgränsar ytan medan det utomhus finns så 

mycket mer intryck och utrymme, allt kan hända på en gång. Brügge (2002:26) anser att ”i 

naturen kan man uppleva och lära med alla sinnen. Naturen väcker vår nyfikenhet på olika 

sätt”. Barns nyfikenhet öppnar upp för utforskande och upptäckande, vilket passar ihop med 

utomhuspedagogikens arbetssätt och är bra sätt för barn att lära sig nya saker.  

 

Szczepanski m.fl. (2006:91) menar att miljön är viktig för lärandet. Den kan se ut på många 

olika sätt. Det vara skogsmarker, trädgårdar, djurparker, vattenlandskap eller kanske t.om. 

städer. 

          ”Utomhuspedagogikens didaktiska identitet bestäms av att den fysiska natur- och kulturmiljön  

            tillhandahåller lärandets innehåll, det vill säga att identiteten hos fenomenet utomhuspedagogik  

            karakteriseras av faktisk fysisk närvaro men också av dess helhetskaraktär”. 

 

Vi arbetar båda mycket med utomhuspedagogik på våra förskolor, vilket har bidragit till vårt 

stora intresse. Westerlund (2007:7) skriver att ”naturen öppnar upp våra sinnen, vilket ger 

möjlighet till ökad inlärning”. I utomhuspedagogiken är barnens upptäckter och utforskande 

viktigt. Man upplever och upptäcker med alla sina sinnen. Szczepanski m.fl. (2006) betonar 

att det krävs en medveten och reflekterande pedagog krävs för att utomhuspedagogiken skall 

komma barnen tillgodo. Westerlund (2007) påpekar att i utomhusverksamheten är 

upplevelsen, äventyret och leken de centrala punkterna.  
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1.1. Syfte  

Vårt syfte är att belysa pedagogers syn på didaktiskt arbete med utomhuspedagogik Vi vill 

också få kunskap om hur pedagogerna ser på barns lärande utomhus. 

 

1.2. Frågeställningar 
1. Vilken syn har pedagogerna på utomhuspedagogik?  

2. Hur uttrycker pedagogerna att de arbetar med utomhuspedagogik? 

3. Hur ser pedagogerna på barns lärande utomhus? 

 

1.3. Begreppsförklaringar 

Här nedan kommer vi att förklara två begrepp som nämns mycket i dagens samhälle och i 

denna rapport - Utomhuspedagogik och I Ur och Skur. 

 

Utomhuspedagogik 

Nationellt centrum för utomhuspedagogik med hälsa (NCU), vid Linköpings universitet, 

arbetar för att visa hur viktig utemiljön är för lärande och att den är ett utmärkt komplement 

till den klassiska undervisningen inomhus. En grupp forskare på Linköpings universitet har 

samanställt en egen definition av ordet utomhuspedagogik. Den lyder så här: 

          ”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 även flyttas ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap.  

            * att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas. 

            * att platsens betydelse för lärandet lyfts fram.”  

            (Linköpings universitet, Centrum för Miljö- och Utomhuspedagogik, 2004) 

 

Gilbertson (2006:5) säger att det är ”the combination of learning in and through the natural 

world that defines outdoor education”. Så för honom är utomhuspedagogik lärande i och 

genom naturen. Även Szczepanski m.fl. (2006:90) betonar handling och landskap som  

betydelsefulla inom utomhuspedagogik. 

          ”Utmärkande för utomhuspedagogikens särart är ett handlingsinriktat lärande, som  
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             betonar kunskapsutveckling genom aktivitet. Vidare betraktas landskapet både som  

             platsen och  föremålet för lärandet.” 

 

Ericsson (2002) påpekar att utomhuspedagogik inte bör kopplas till och genomföras i enbart 

skogsmiljö. Hon anser att ”gården är det närmaste uterummet, parken eller närmaste lilla 

dunge blir nästa miljö för utforskande” (2002:14). Så förskolans gård eller närmaste lekpark 

är en utmärkt lärandeplats. Detta talar även Brügge m.fl. (2002) om. De menar att man i 

stadsmiljö såsom ute på landet kan bedriva uteverksamhet.  

 

Det finns ett antal intressegrupper som inriktat sig mot utomhuspedagogik. Dessa erbjuder 

material, kurser och vägledning och arbetar själva med utomhuspedagogik. Några exempel på 

dessa organisationer är:  

* Friluftsfrämjandet (www.friluftsframjandet.se) 

* Naturskoleföreningen (www.naturskola.se) 

* Skogen i skolan (www.skogeniskolan.se) 

* Naturvårdsstiftelsen  

 

I Ur och Skur 

Förskolor kan ansöka om att vara en I Ur och Skur förskola. Att vara en I Ur och Skur 

förskola innebär att ha mestadels av sin verksamhet utomhus och upptäcka och uppleva ute i 

naturen med alla sina sinnen. Friluftsfrämjandet är en ideologisk organisation med inriktning 

på en god friluftsmiljö, som styr I Ur och Skur. Friluftsfrämjandet var ursprungligen en 

nordisk organisation, men har nu förgreningar i andra länder. Friluftsfrämjandet (2010) menar 

att de verkar både för vuxna, barn, skolor och förskolor, men även på samhällsnivå. På 

samhällsnivån värnar de om allemansrätten, bidrar till en hållbar utveckling, bibehållandet av 

kultur m.m. I Sverige ökar antalet I Ur och Skur förskolor och skolor. En I Ur och Skur 

förskola måste man följa friluftsfrämjandets arbetssätt och metoder. ”I Ur och Skur är en 

pedagogisk idé med Friluftsfrämjandets barn- och ungdomsverksamhet som grund” 

(Friluftsfrämjandet 2010). På friluftsfrämjandets hemsida står I Ur och Skur verksamheten 

beskriven så här: 

          ”Pedagogiken bygger på en upptäckarglädje och en nyfikenhet som lär barnen att  

              se sambanden i naturen. Men också att använda alla sina sinnen. I Ur och Skur  
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              handlar om ett upplevelsebaserat lärande och friluftsliv för att uppnå läroplanernas mål.”   

              (Friluftsfrämjandet 2010). 

 

Westerlund (2007:4) säger att ”idén i denna pedagogik är att barns behov av kunskap, rörelse 

och gemenskap tillfredställs genom vistelse i naturen”. Vidare anser hon att ”I ur och Skurs 

metoder syftar till att stimulera, intressera och aktivera barnen och ungdomarna genom eget 

lärande i naturen” (2007:6).  

 

Det finns förutom I Ur och Skur olika naturskoleföreningar i Sverige, men vi har valt att 

inrikta oss på I Ur och Skur . 
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2. Tidigare forskning 

När nedan kommer det att ges exempel på tidigare forskning inom ämnet utomhuspedagogik 

ur ett historiskt och pedagogiskt perspektiv. Det nämns ett antal personer som varit viktiga för 

utomhuspedagogikens utveckling och vi tar även upp olika författares syn på 

utomhuspedagogik och barns lärande utomhus. Vi tar också upp hur de ser på pedagogens roll 

och deras arbetssätt inom detta ämne.  

 

2.1. Utomhuspedagogik i ett historiskt och pedagogiskt perspektiv 

Brügge m.fl. (2002:47) menar att människan ”under större delen av sin evolution och 

utveckling lärt av erfarenhet och muntlig tradition ute i landskapet”. Brügge m.fl. (2002) 

menar vidare att den teknologiska utvecklingen och urbaniseringen har gjort att kontakten 

med den fysiska miljön har minskat i form av lärande och upplevelser i miljön. 85 % av vår 

kommunikation är inte verbal, vilket gör att vi behöver återknyta lärandet till andra 

kommunikativa miljöer. Brügge m.fl. (2002:47) menar att miljöer som landskap, natur och 

kultur blir ”ett klassrum och läromedel” och en bärare av en skola för utbildning”.  

 

Enligt Brügge m.fl. (2002:47) söker utomhuspedagogikens rötter och idétraditioner att 

”återskapa och införliva en direktkontakt, konfrontation och sammanhang i meningsfulla 

autentiska situationer”. Brügge m.fl. (2002) menar även att utomhuspedagogikens rötter går 

att spåra ända tillbaka till Aristoteles (384-322 f. Kr). Aristoteles ansåg att själen bar reflexer 

som kom från de ting som fanns i naturen. Genom tiderna har sedan många personer kommit 

att spela en stor roll för utomhuspedagogiken. En av dem var Selma Lagerlöf som skrev om 

Nils Holgerssons underbara resa, där hon använde sin bok som ett läromedel om naturen och 

olika landskap. Friedrich Fröbel är en annan känd person som utvecklat utomhuspedagogiken 

genom sina tankar om naturen. Det fanns också personer som ifrågasatte 

förmedlingspedagogik som läromedel. En av dem var Ellen Key som enligt Brügge m.fl.  

(2002:48) ansåg att ”fältstudier i det verkliga livet var utgångspunkten för lärande och 

kunskap”.  

 

Det har alltså funnits många personer med olika teorier som betytt mycket för de grunder som 

finns inom filosofi och pedagogik när det gäller utomhuspedagogik. Friluftsfrämjandet har  
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haft stor betydelse för utomhuspedagogiken. Enligt Westerlund (2009) har Friluftsfrämjandet  

bedrivit verksamhet I Ur och Skur för förskola och skola från mitten av 1980-talet.  

Verksamheten har allteftersom blivit större och ledarna har genom tiden förfinat och utvecklat 

I Ur och Skurpedagogiken. Westerlund (2009:14) säger att utomhuspedagogik handlar om 

natur och friluftsliv, men även ”historia, kultur, geografi och språk”. Hon betonar vikten av ett 

lustfyllt och sinnligt lärande, samt att barnen får lära ”med hela kroppen”, samt att lärandet 

verklighetsanknyts. Westerlund (2009:14) menar att det finns oändliga möjligheter för barnen 

inom utomhuspedagogiken idag: 

          ”En ny värld öppnas när man lämnar väggarnas begränsning och ger sig ut i omgivningen. 

            Det är en fascinerande tanke att elevernas lärorum egentligen helt saknar begränsningar.  

            Deras möjligheter att finna kunskap idag och i framtiden är svindlande. Världen står  

            öppen för dagens elever på ett helt annat sätt, än för några människor tidigare.” 

Även Brügge m.fl. (2002) menar att ett lustfyllt lärande uppstår genom verklighetsanknytning 

med personliga erfarenheter av olika lärmiljöer i form av bland annat kultur, landskap och 

kultur. 

 

2.2. Vad innebär utomhuspedagogik? 

Som vi tidigare nämnt definierar Centrum för Miljö- och utomhuspedagogik (2004) 

utomhuspedagogik som ett förhållningssätt där lärande genom upplevelser och reflektioner 

grundläggs genom konkreta erfarenheter och autentiska situationer. Szczepanski m.fl. 

(2006:90) menar att det utmärkande för utomhuspedagogikens särart är ett handlingsinriktat 

lärande, som betonar kunskapsutveckling genom aktivitet. Vidare betraktas landskapet både 

som platsen och föremålet för lärandet. Sczepanski (2006:91) betonar även att lärande i 

kultur- och naturlandskapet handlar om mer än att ge tillfälle till frisk luft och motion. Även 

Westerlund (2007) menar att utomhuspedagogik är en pedagogik, som går ut på att 

lustbetonade lärandeupplevelser i olika landskapsmiljöer stimulerar det sinnliga lärandet.  

Westerlund (2007:49) har i sin bok en bild på en naturtrappa. Den visar på steg som händer 

och utvecklas när barnen är i naturen. Man börjar längst ner och utvecklas sedan uppåt. Det 

som står i denna trappa är saker som tas upp här nedan fortsättningsvis under tidigare 

forskning. Så här ser trappan ut: 
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Dahlgren m.fl. (1997:23) skriver så här när de talar om utomhuspedagogik: 

          ”Utomhuspedagogik blir under utövande ett viktigt metodiskt redskap som kan levandegöra  

              läroplanens intentioner. Genom en mångfald av konkreta och handfasta metoder tränas  

              barnet/eleven att ute i landskapet tolka och analysera processer och fenomen. Metoden ger  

              en upplevelsemässig aspekt åt inlärningsprocessen på grund av att den är tematisk och  

              ämnesöverskridande. I utomhusbaserade inlärningsmiljöer finns kvalitéer som, enligt vår  

              mening, inte kan skapas i klassrum och inomhusmiljöer. Utomhuspedagogik som metod  

              skapar möjligheter att förena begreppskunskap, teoretisk kunskap och erfarenhets- eller  

             förtrogenhetskunskap”. 

Dahlgren m.fl. (1997) anser, enligt ovanstående citat, att utomhuspedagogik är ett stort 

hjälpmedel vid inlärning och den förenar många olika aspekter av lärande. Drougge (1997) 

anser att i utomhuspedagogiken är naturen vårt arbetsmaterial. Ericsson (2002) menar att 

innehållet för utomhuspedagogiken är oändligt. Westerlund (2007) anser att 

utomhuspedagogik är något som hela tiden utvecklas. Utomhuspedagogik erbjuder en miljö 

att lära sig i och på, en metod att lära sig genom och ett betydelsefullt lärande. Westerlund 

(2009:14) menar även att ”utemiljön har många ”rum” och särpräglade miljöer”. Westerlund 

(2009) menar också att landskap och utomhusmiljö alltid är en aktuell källa till kunskap. 

 

Utomhuspedagogik kännetecknas av lärande och genomtänkt vistelse ute i naturen.  

Lundegård m.fl. (2004) anser att utomhuspedagogikens andemening är att själva lärandet 

flyttas till andra situationer och omgivningar, oftast utanför den traditionella läroplatsen.  

Ericsson (2002:14) menar att ”för att nå en regelbunden och kontinuerlig uteverksamhet 

måste närmiljön vara utgångspunkten”. Det behöver inte vara en stor skog utan kan vara 
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FÖRSTÅ SAMMANHANG 
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HA ROLIGT I NATUREN 
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närmaste park eller dunge, eller till och med förskolans egen gård. Hon påtalar vikten av att 

välja en plats man har nära inpå förskolan och sen regelbundet återkomma till denna plats 

man valt för sin uteverksamhet. Brügge m.fl. (2002) talar om att naturen finns oftast närmare 

än man tror, både mitt inne i storstaden och ute på landet. Brügge m.fl. (2002:171) uttrycker 

sig så här: 

          ”Vid första ögonkastet upptäcker man inte alltid vilka möjligheter som finns, men med fantasi 

            och uppfinningsrikedom har man möjlighet att träna både friluftsteknik och att få känsla för  

            och kunskap om naturen. – Låt oss se vad staden har att erbjuda!”.  

Var man än är kan man finna och uppleva naturmiljöer. I staden kan träden vid gågatan, en å 

eller sjö och parker vara natur som man vistas i och får uppleva.  

 

Lundegård m.fl. (2004:13) talar om att ”helhetsupplevelse, tematisk integration och 

direktkontakt mellan den lärande och föremålet för lärandet utgör betydelsefulla aspekter av 

utomhusundervisningens didaktik och identitet (Szczepanski & Dahlgren, i Brugge m.fl. 

2002)”. I boken Utomhuspedagogik i förskola och förskoleklass (2005) talas om att alla 

sinnliga intryck förstärks när man är utomhus. De anser att om man vistas utomhus mycket så 

blir det en naturlig del av ens vardag. Har man en nära förbindelse till naturen väcks också en 

omtanke och hänsyn till den. Ericsson (2002) påpekar att känsla för naturen får man genom 

att vistas ute regelbundet, oavsett väderlek eller årstid. Nyhus m.fl. (1997) påpekar att 

naturens växlingar, genom väder, årstider och varierande terräng, ständigt erbjuder nya (små 

som stora) utmaningar. Norén-Björn (1993) talar om att utomhus förändras miljön och 

intrycken ständigt. Brodin m.fl. (2008) talar mycket om att lek utomhus ger barnen stora 

möjligheter att upptäcka och undersöka, allt utifrån vad de själva kan eller klarar av.  

 

Anders Szczepanski säger i boken Utomhuspedagogik i förskola och förskoleklass (2005) att  

vara utomhus ökar och stärker vår upptäckarglädje, påhittighet och interaktion med andra. Att  

vara ute i naturen ger många upplevelser och hjälper oss att värna om miljön och naturen runt 

omkring oss. Vidare anser han att ”utomhuspedagogik ger upplevelser som leder till kunskap 

som förenar erfarenhet och språkliga begrepp” (2005:89). Norén-Björn m.fl. (1993) anser att 

upplevelserna barnen får när de är ute är mer intensiva än de upplevelser de får inne. Brügge 

(2002:107) anser att ”för barnen är skogen möjligheternas plats. Här får man utlopp för all sin 

energi, kreativitet och fantasi”. Möjligheterna är oändliga i skog och mark. Nyhus m.fl. 

(1997) menar att det är nödvändigt att man har rätt sorts kläder när man är utomhus, 
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tillräckligt med varma och torra kläder. Det fina man upplever i naturen blir helt värdelöst om 

man fryser. 

 

Gilbertson (2006:1) skriver så här: 

          ”My conclusion is that outdoor education is truly a powerful teaching tool; it holds much  

              potential. Through “doing”, facing challenges, and stepping outside your comfort zone,  

              learning certainly takes on a new dimension. More specifically, there are valuables (nearly  

              priceless) lessons to be learned through facing challenges, stepping outside your comfort  

              zone, assuming ownership, and working as or with leader. With that in mind, outdoor  

              education is an ideal catalyst for learning about these notions.” (Anna Schmidt) 

Utomhuspedagogik beskrivs här av Schmidt som ett kraftfullt redskap för lärande, som har 

stor potential. Anders Szczepanski säger i boken Utomhuspedagogik i förskola och 

förskoleklass (2005) att ”utemiljön är en ständigt aktuell kunskapskälla som bär på ett rikt 

material och ger upplevelser för alla sinnen”. Även Lundegård (2004) m.fl. talar om detta. De 

anser att utemiljön kan man alltid lära sig i och få kunskap från, för där finns mycket material 

som grund till undersökande och forskande om dagens tid, framtiden och de förflutna. i 

många ämnesområden. Dahlgren och Szczepanski (1997) säger i boken Utomhusdidaktik 

(Lundegård m.fl. 2004) att för utomhuspedagogiken är utemiljön är en given läroplats, precis 

som ett bibliotek eller klassrum är en lika given läroplats för den ”vanliga” pedagogiken.  

 

Drougge (1997) skriver om hur viktig vistelsen ute i naturen är. Hon anser att man i naturen  

kan koppla av och ta det lugnt. I dagens stressade vuxensamhälle är detta mycket viktigt för 

barn. Vidare påpekar hon att barnens kan koncentrera sig bättre ute i naturen, där finns inga 

störande moment. Granberg (2000) anser att vuxna som barn värdesätter naturen som en 

väldigt viktig plats för avkoppling och lugn och ro. I boken Utomhuspedagogik i förskola och 

förskoleklass (2005) talas också om att man mår bra av vistelse utomhus. I skogen minskas 

ljuden och man kommer undan från all stress, från t.ex. buller som kan finnas inomhus eller 

cyklar som skramlar. Nyhus m.fl. (1997) anser att det viktigaste är att barnen känner sig 

hemma och trivs i naturen. Det är viktigt att barnen får tid att bekanta sig med miljön och lära 

sig trivas. Norén-Björn (1993) talar också om detta. De anser att barn hela tiden vill ha en 

jämvikt mellan trygghet och utmaning. Nyhus m.fl (1997) anser att naturen erbjuder fler 

utmaningar för barnen än vad inomhusmiljön eller färdiga lekplatser gör. De gör t.ex. en 
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jämförelse mellan att klättra i ett träd och klättra på en klätterställning på en lekplats. 

Skillnaden är stor, trädens nivåer av svårighet växlar mera.  

 

2.3 Barns lärande utomhus och pedagogens roll och arbetssätt 

Brügge m.fl. (2002) anser att utomhuspedagogik ska genomföras i interaktion med den 

”vanliga” pedagogiken, som oftast sker inomhus. Hon vill att utomhuspedagogiken ska vara 

en självklar del i undervisningen. Hon anser att många pedagoger är ovana att lämna den 

fyrkantiga inomhusmiljön och gå ut i en miljö utan begränsningar. Hon anser vidare att 

helheter och sammanhang blir mycket mer synbara och förståeliga i naturen. Ericsson (2002)  

talar också om detta. Szczepanski m.fl. (2006:92) skriver att: 

          ”…lärandet måste ses som delen i en social handling och som processer i en intersubjektiv 

            väv. Lärandet var för Dewey en kontinuerlig erfarenhetskonstruktion, där lärprocessens  

            kreativa element kunde vara det oförutsedda mötet med det ostrukturerade. I utomhus- 

            baserat lärande finns detta element mer närvarande än det strukturerade mötet med det  

            förutsedda i en klassrumskontext som lätt blir en mera referatinriktad miljö, lärandet blir  

            då separerat från sin autentiska kontext där fenomen och processer verkligen uppträder”. 

 

Lundegård m.fl. (2004) anser att alla läroämnen och barnens egna färdigheter, i stort sett, fullt 

ut kan användas och utövas utomhus. Granberg (2000:29) anser att ”utemiljön kan ses som en 

levande lärobok i alla ämnen”. Att vara ute gynnar barns utveckling på alla sätt de behöver. 

Lundegård m.fl. (2004) anser att lärande utomhus idag borde nyttjas i jämn växelverkan med 

den traditionella pedagogiken, som oftast sker inomhus. Lundegård m.fl. (2004) påpekar 

vidare att lärandet utomhus ger barnet en lärdom som binder ihop praktik och teori. Barnets 

erfarenheter och kunskaper bearbetas genom nära och raka erfarenheter av t.ex. matematik 

och språk. Dessa läroämnen kan man sen dessutom ta med sig och fortsätta bearbeta inomhus. 

Brügge m.fl. (2002) talar om att om man har en jämn växelverkan mellan det traditionella 

klassrummet och det ”utökade klassrummet” (utomhusplatsen) kan man få intresset, 

forskandet och drivkraften att växa. Den fysiska miljön ute ger mycket kunskap och 

erfarenheter. Dahlgren m.fl. (1997:46) anser att ”lärandet utomhus tillsammans med 

reflektionen, bör också kompletteras av ett innerum som är anpassat till uterummet”. En 

interaktion mellan lärandet inne respektive ute är nödvändig. Norén-Björn (1993) anser att 

man utifrån kan plocka med sig material att ha och leka med inne, som kottar, pinnar, 
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snäckskal osv. Ericsson (2002) anser att utomhuspedagogik är ett bra komplement till den 

vanliga undervisningsmiljön inomhus, som ofta är begränsad. Utomhuspedagogik skapar 

variation och nya förutsättningar för lärande.  

 

Drougge (1997) påpekar hur mycket man får uppleva när man vistas ute i naturen. Man får 

känna på hur det är att leva lite mer primitivt och uppleva spännande och äventyrliga saker. 

Att göra olika påhitt och äventyr ökar gruppgemenskapen. Granberg (2000) tala också om 

detta. Hon anser att småbarn lär sig och upplever saker genom att använda sig av alla sina 

sinnen, ”genom att se på, känna, smaka, lyssna och lukta på allt” (2000:12). Vidare talar 

Granberg (2000) om att utomhusmiljön förser oss med obegränsad mängd intryck och 

upplevelser vilket gör att många av våra sinnen används samtidigt. Alla dessa sinnesintryck 

och upplevelser sammansmälter och hjälper oss uppleva helheten av vår närmiljö. Även Frisk 

(2009:34) delar detta synsätt och menar att: 

          ”Modern forskning visar att människa har fler sinnesreceptorer än vi tidigare trott,  

              dvs. fler vägar till hjärnan. Den traditionella skolan använder ofta hörseln och synen,  

              som den allenarådande. Detta har länge gynnat elever som är starka auditivt och visuellt.  

              Upplevelsebaserat lärande tar även hänsyn till elever som behöver känna, röra, se och göra”. 

 

Szczepanski m.fl. (2006) fick i sin studie fram hur viktigt det är med samverkan mellan kropp 

och lärande. Att fysiskt vara ute och röra på sig leder till att hjärnan får arbeta bättre. Norén-

Björn (1993) påpekar att det man erfar och lär sig med sina sinnen är barnens anknytning till 

verkliga livet. Barn behöver ges friheten att upptäcka sin omgivning själva. Ericsson 

(2002:22) menar ”att få ökad frihet intellektuellt och fysiskt motiverar barnen till ökat 

engagemang”. Att vara ute skapar, enligt Brügge m.fl. (2002), utmaningar som gör att man 

måste kunna vara påhittig, problemlösande och kunna lösa saker i grupp. Naturen ger 

dessutom fysisk utmaning, i den ojämna marken tränas både koordination och balans. Brodin 

m.fl. (2008) lyfter fram att när barn är aktiva så tillägnar de sig kunskaper om sin omgivning.  

 

Szczepanski m.fl. (2006:90) menar i en interventionsstudie om utomhuspedagogik och  

lärande att sinnesupplevelser spelar en stor roll för lärandet. 

          ”Med en pedagogik som bygger på sinnlig erfarenhet blir lärandet sannolikt mera djupinriktat.  

              Den direkta fysiska kontakten med natur- och kulturfenomenen ökar autenticiteten i lärandet  

              genom att anknyta till ett förhållningssätt som rimligen borde vara ursprungligt för människan”. 
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Upplevelsen och den sinnliga erfarenheten är något som hör till utomhuspedagogiken anser 

Brügge m.fl. (2002) också. Hon anser att detta öppnar upp för en mer levande kunskap, som 

sammanför upplevande, agerande och reflektion. Författaren anser att i utomhuspedagogiken 

utgör upplevelsen grunden för lärandet. Ericsson (2002) anser att genom utomhuspedagogik 

får man omväxling och nya sorters lärotillfällen. Westerlund (2007) talar om att 

utomhuspedagogiken vill lyfta fram att samband och helheter är viktigt. Ericsson (2002) 

påpekar också just detta om att själva upplevelsen är så viktig för lärande ute. Hon skriver så 

här: 

          ”Upplevelsen berör hela människan, alla sinnen, känslor, värderingar och tankar. Därför ger  

            ett lärande baserat på upplevelse varaktiga kunskaper. Om upptäckar- och utforskarglädje  

            tas tillvara ökar motivationen och barnets lärande ökar. Här har alla vuxna en viktig roll som  

            medupptäckare och utmanare” (Ericsson, 2002:3). 

 

Granberg (2000) påpekar att vara utomhus passar bra ihop med barns (särskilt yngre) sätt att 

ta in och lära sig saker. Hon anser att ”utomhusmiljön ger dem möjlighet att på egen hand och 

i egen takt utforska, undersöka och experimentera med olika naturmaterial, djur, insekter och 

växter” (2000:12). Genom lek och utforskande i naturen får barnen uppleva och erfara de fyra 

elementen (vatten, jord, luft och eld) och olika naturfenomen – hur vattnet omvandlas till snö 

och is, sol, vinden som blåser osv. Gilbertson (2006) talar om två personer, Beard och Wilson 

(2002), som anser att man lär sig mycket bättre om man är ute och faktiskt ser saker hända än 

om man bara hör berättas om samma sak. De menar t.ex. att i verkligheten få se en bäver fälla 

ett träd för sitt dammbygge är mer lärorikt än att bara prata om hur bävrar gör dammbyggen.  

Brügge m.fl. (2002) talar också om detta. Hon anser att kunskapssynen ”learning by doing” är 

rätt sätt att se på saker, att man lär sig genom att själv göra. Granberg (2000) talar om att man 

bör se naturen som kunskapskälla. Hon skriver att ”utemiljön kan ses som en levande lärobok 

i alla ämnen” och att ”utemiljön fungerar som ett pedagogiskt laboratorium med naturlig 

koppling även till miljölära och kretsloppstänkande” (2000:29). 

 

Nyhus m.fl. (1997:26) anser att ”det är viktigare att låta barnen få uppleva naturen, istället för 

att tänka så mycket på vad saker och ting heter”. Vidare anser de att göra saker som att 

studera djur och växter är sånt som kan väcka intresse hos barn och vuxna. När väl intresset 

väckts så har man skapat en grund för det fortsatta lärandet. Lundegård m.fl (2004) talar också 

om detta. De anser att det man lär och erfar utomhus alltid ska sträva mot att få med och 
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fängsla barnen. Granberg (2000) anser att vara utomhus öppnar upp barnens intresse till att 

vara med och upptäcka genom forskande och granskande metoder. Westerlund (2007) anser 

att i leken utomhus, t.ex. i skogen, får barnen naturligt öva begrepp. En liten sten kan man 

stoppa i sin ficka medan en stor sten kan användas som en båt. Norén-Björn (1993:83) anser 

att ”genom att ge barnen massor med upplevelser i begreppspåsen jobbar vi med social 

utveckling, begreppsbildning och kognitiv utveckling i utemiljön”. Brodin m.fl. (2008) anser 

att barnens sinnen och lärande väcks och utvecklas när de är ute och leker. Barn tycker 

mycket om att leka med naturmaterial, som t.ex. vatten och sand. I boken Utomhuspedagogik 

i förskola och förskoleklass (2005:91) nämns att ”mötet med landskapet tar tillvara helheter 

och alla sinnen är aktiva i läroprocessen: både det matematiska, språkliga, estetiska, 

känslomässiga, biologiska och kulturella stimuleras”. Så att vara ute i naturen öppnar alla 

sinnen och främjar lärandet på många nivåer.  

 

Granberg (2000) anser att barnen genom att vara ute ”tillägnar sig praktiska och teoretiska 

kunskaper, utvecklar olika färdigheter, gör både fysiska och estetiska erfarenheter och får 

upplevelser som engagerar och lockar till vidare upptäckter” (2000:29). Westerlund (2007) 

talar om vikten av barns egna upptäckanden och utforskanden. Granberg (2000) instämmer i 

detta. Hon anser att barn är forskare och att det är viktigt att pedagogerna på förskolan ser 

barnen och deltar i barnens upptäckande och utforskande av världen runt omkring dem. 

Lundegård m.fl. (2004) anser att ett krav när man arbetar undersökande utomhus är att barnen 

tillåts att ta egna initiativ och fullfölja det de håller på med. Om barn tillåts frihet utomhus kan 

fantasin flöda och utvecklas mycket anser Norén-Björn (1993). Westerlund (2009) menar att 

gården bör vara naturinspirerad och att man har plats att kunna plantera träd, buskar, bersåer 

m.m.  

 

Westerlund (2007) talar om att man som ledare på I Ur och Skur ska vara medupptäckare, 

medundersökande, medupplevande och medagerande. Man ska upptäcka och undersöka 

tillsammans med barnen på deras nivå. Detta talar även Granberg (2000) om. Hon anser att 

pedagogen ska vara uppmärksam och följa barnen i sitt upptäckande. Dahlgren (1997) menar 

att man, genom att som vuxen upptäcka med barnen ute, kan skapa betydelsefulla 

lärotillfällen, genom att lyfta fram olika miljöers budskap, visa på samband och ge insikt i 

olika saker. Ute finns inte lika mycket regler som sätter stopp för själva upptäckandet. Det är, 
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för det mesta, enkelt att entusiasmera och ge motivation till barnen i uteaktiviteterna anser 

Ericsson (2002).  

 

Granberg (2000) anser att barn mycket länge kan hålla sin koncentration på en och samma sak 

när de undersöker och experimenterar. Att barnen har denna fantastiska koncentration är 

tecken på att de utvecklas och lär sig något nytt. Nyhus m.fl. (1997) påpekar att man ska 

uppmärksamma och följa upp barns nyfikenhet. Man ska vara flexibel, släppa sin egen 

planering och istället ta fasta på det som intresserar barnen just i den stunden. Även 

Westerlund (2007) talar om detta. Hon anser att utomhuspedagogik kräver att ledarna är 

skickliga och anpassbara. Ledaren ska ständigt samtala med och följa gruppen. I boken 

Utomhuspedagogik i förskola och förskoleklass (2005: 76) skrivs det att ”barn måste bli 

utmanade i sitt tänkande, få spännande miljöer, reflektera och konfronteras i sina tankar”. 

Även här talas alltså om de vuxnas roll, vad de erbjuder och hjälper barnen med. Ericsson 

(2002) menar att utomhusmiljön är väldigt oförutsägbar och går inte att kontrollera. Barnens 

äventyr, fynd och forskanden blir därför mer oberäkneliga.  

Gilbertson (2006:22) påpekar att man bör ha olika material som förstärker och stödjer det 

ämnet man arbetar med för tillfället (t.ex. böcker eller bilder). Han säger så här: 

          ” Materials are items that support or enhance your instruction, such as handouts, dry-erase  

               boards, props, audio and visual equipment, and so on. These materials can create visuals  

               for abstract concepts. They can also reinforce what u are teaching by clearly summarizing  

               information, as in a handout.” 

Rantatalo talar även kring detta i boken Utomhusdidaktik (Lundegård m.fl. 2004). Men han 

anser att det inte räcker med endast böcker och affischer. Han anser att om man vill ha 

realistisk lärdom om saker behöver man också gå ut i verkliga livet. Rantatalo (2002) menade 

att man måste gå ut i naturen för att kunna uppleva det levande livet. Lundegård m.fl. (2004) 

nämner Dahlgren & Szczepanski (1997) som talar om att i det ”utökade klassrummet” 

(uterummet) behöver lärandet ske genom upplevelser i en livlig natur, där allting sker 

naturligt i sitt rätta element.  

 

2:4 Kort sammanfattning av Tidigare forskning 
Utomhuspedagogik baseras på lärande och genomtänkt vistelse ute i naturen. Dess rötter kan 

spåras ända tillbaka till Aristoteles (384-322 f. Kr). Enligt Westerlund (2009) har I Ur och 
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Skur förskolor och skolor från mitten av 1980-talet bedrivit verksamhet, via friluftsfrämjandet 

regi. Ericsson (2002) och Brügge m.fl. (2002) anser att utomhuspedagogik kan bedrivas 

likaväl inne i en stor stad, vid t.ex. en park eller sjö, som ute på landets i en stor skog..  

 

Enligt Drougge (1997) så är naturen utomhuspedagogikens arbetsmaterial. Westerlund (2007) 

menar att utomhuspedagogiken ständigt utvecklas. Granberg (2000) talar om hur viktig 

vistelsen ute i naturen är, där kan man koppla av och ta det lugnt. Detta verifieras av fler 

författare. Många författare talar om att inomhus- och utomhuspedagogiken bör ske i jämn 

växelverkan med varandra. Många författare, t.ex. Lundegård m.fl. (2004), anser också att allt 

lärande som kan ske inomhus kan likaväl ske utomhus. Szczepanski m.fl. (2006) studie visade 

hur viktigt sambandet mellan kropp och lärande är. Även Brodin m.fl. (2008) menar att när 

barn är aktiva så upplever och erfar de nya saker om sin omgivning. Många författare talar om 

hur viktig den sinnliga upplevelsen man får genom vistelse i naturen är.  

 

Som pedagog på en I Ur och Skur förskola ska man vara medupptäckare, medundersökande, 

medupplevande och medagerande säger Westerlund (2007). Man ska uppleva saker 

tillsammans med barnen.  
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3. Styrdokument och läroplaner 

Förskolan i Sverige styrs av en läroplan som utformats av utbildningsdepartementet. Denna 

läroplan kom ut 1998 och har sedan reviderats 2006. I läroplanen står strävansmål som 

pedagoger som arbetar i förskolan ska sträva mot att uppnå. Som komplement till denna 

läroplan finns boken Jord för växande (1998). Syftet med denna bok ”är att tjäna som en 

utgångspunkt för en diskussion om barns utveckling, kunskap och lärande” (1998:3). Båda 

dessa styrdokument, Läroplan för förskolan (2006) och Jord för växande (1998), kommer vi 

här nedan hänvisa till.  

 

Dahlgren m.fl. (1997) anser, som tidigare sagt, att utomhuspedagogik är ett betydelsefullt 

pedagogiskt hjälpmedel. Genom att använda sig utav utomhuspedagogik kan man visualisera 

läroplanens syfte. I boken Jord för växande (1998:67) sägs det att ”i förskolans verksamhet 

har kunskap om natur och miljö, klimat, naturfenomen, människors och djurs livslopp och 

samspel, alltid varit en viktig del”. Detta är något man varit medveten om och arbetat med 

länge.  I Lpfö98 står det t.ex. att alla som arbetar i förskola ska bygga upp och bibehålla 

omtanke för den miljö som vi alla delar. I Lpfö98 (2006) står det vidare att förskolan ska 

arbeta mycket med miljö- och naturvårdsfrågor. Förskolan ska hjälpa barnen att vara rädd om 

natur och miljö och få en förståelse för sin roll i naturens kretslopp. I Lpfö98 (2006) talas 

även om att föra vidare kulturarv mellan generationer. Vidare står det i Lpfö98 (2006:7) att:  

          ”verksamheten skall ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och  

              lärande såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra  

              aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö”. 

 

I boken Jord för växande (1998) står det om att den vuxne ska vara ”medskapare av 

kunskap”. Det innebär att den vuxne ska samtala med och vägleda barnet. Den vuxne ska ta 

vara på barnets intressen och bygga vidare på det och utmana barnen i sitt tänkande. Detta 

talade även Westerlund (2007) om i stycket 2:3 (som ligger precis innan detta), om att som 

pedagog vara med och inspirera barnen på deras nivå och villkor. I Lpfö98 (2006) står det att  

barnens forskande och upptäckande, engagemang, initiativförmåga och vilja att lära ska tas 

tillvara på och uppmuntras. De vuxna i förskolan har därför en viktig stödjande roll i barns 

lärande. I Lpfö98 (2006:5) står det att: 

          ”Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek  

              och aktivitet. Den skall inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan skall barnen  
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              möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både  

              det enskilda barnet och barngruppen.” 

 

Under ”Utveckling och lärande” i Lpfö98 (2006) står det mycket om kan kopplas till barns 

vistelse utomhus och barns lärande. Det står t.ex. att: 

           ”Förskolan skall sträva efter att varje barn 

              * utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära, 

              * utvecklar sin motorik koordinationsförmåga och kroppsuppfattning 

              * tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och  

                 upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld. 

              * utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i menings- 

                 fulla sammanhang”  

* utvecklar förståelse för sin delaktighet i naturens kretslopp och för enkla  

   naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande om växter och djur (2006:9) 

 

I boken Jord för växande (1998) talas också om lärande. Det står att kunskap skaffar man, 

genom att på olika sätt och i olika miljöer och tillfällen, lära sig saker. Vidare står det att vid 

inlärning så används inte enbart hjärnan, utan hela kroppen är med. Barn upptäcker och 

upplever världen omkring dem både kroppsligt och sinnligt.  
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4. Metod 

Här nedan beskrivs den metod denna rapport grundas på och hur vi gått tillväga med denna 

metod. Planering, genomförande och bearbetning av studien kommer redovisas. 

 

4.1. Metodval 

Här kan man använda sig av antingen kvantitativ eller kvalitativ metod för att få svar på sin 

undersökning. Vi har valt att använda oss av den kvalitativa metoden. Detta för att vi ville 

fokusera på det empiriska materialet och vad som framkom vid intervjuerna med 

pedagogerna och de frågor som ställts utifrån våra frågeställningar. Vi vill här nedan lite kort 

förklara begreppet kvalitativ forskning. 

 

Så här kan man beskriva kvalitativ forskning enligt Bryman (2009:249): 

          ”Kvalitativa studier bygger på en forskningsstrategi där tonvikten oftare ligger på ord  

              än på kvantifiering vid insamling och analys av data. En kvalitativ forskningsstrategi  

              är induktiv, tolkande och konstruktionistisk till sin art”.  

 

Enligt Bryman (2009) är undersökningar man kan göra, som är kvalitativa metoder, t.ex.  

etnografi och deltagande observation, kvalitativa intervjuer och fokusgrupper (gruppintervju 

om samma frågeställning eller tema). Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod, 

genom att göra semistrukturerade intervjuer. Intervjufrågorna är skapade med våra fråge- 

ställningar som grund. Bryman (2009:301) förklarar semistrukturerade intervjuer så här: 

          ”Forskaren har då en lista över förhållandevis specifika teman som ska beröras (det  

            kallas ofta för en intervjuguide), men intervjupersonen har stor frihet att utforma  

            svaren på sitt eget sätt. Frågorna behöver inte komma i samma ordning som i intervju- 

            guiden. Frågor som inte ingår i denna kan också ställas, om intervjuaren anknyter till  

            något som intervjupersonen sagt.” 

 

Vårt intervjuformulär bestod av 10 frågor (se bilaga A) som handlade om utomhuspedagogik 

och barns lärande - pedagogernas syn på utomhuspedagogik, hur de arbetade med detta på 

förskolan och vilken syn pedagogerna hade på barns lärande utomhus.  
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4.2. Urval   

Insamlingen av information för att kunna svara på våra frågeställningar gjordes genom att  

vi ställde intervjufrågor till sju förskollärare på två olika förskolor. Frågan ställdes på dessa 

två förskolor vilka som skulle vilja vara med i vår undersökning och fick då ihop dessa sju 

personer. Alla informanter var intresserade av utomhuspedagogik och arbetade mycket med 

detta på sina förskolor redan. Namnen på informanterna som nämns i denna rapport är fiktiva, 

ingen av personerna heter detta i verkligheten.  

 

Dessa två förskolor valdes för att se hur en förskola som har profilen att vara mycket utomhus 

(I Ur och Skur förskolan Lejonet) och en förskola som inte har någon speciell profil om att 

vara utomhus (förskolan Solen) arbetade med våra undersökningsområden. Här nedan 

kommer en beskrivning av de två förskolor som intervjuerna gjorts på och informanterna på 

varje förskola. 

 

Förskolan Lejonet 

Denna förskola har vi valt att kalla för förskolan Lejonet. Förskolan är en privat förskola som 

ligger i en förort till en mycket stor stad. Denna förskola är en I Ur och Skur förskola med 

mycket miljöarbete pågående. På denna förskola har fyra förskollärare intervjuats. Vi har valt 

att kalla intervjupersonerna för Lisa, Lena, Lovisa och Linnea.  

 

Lisa är förskollärare. Hon har arbetat inom förskola sedan januari 1989 och på nuvarande 

förskola sedan mars 2005. Lisa har ett naturintresse även privat och njuter av att vara ute i 

naturen. Hon arbetar med barn som är 1-5 år. Lisa har gått många kurser och fortbildningar 

via förskolan, mestadels kurser via friluftsfrämjandet (t.ex. knytte, mulle, skrinna). 

 

Lena har barnskötarutbildning i grunden. Hon arbetade i 13 år inom förskola sen gick hon 50-

poängs utbildningen till förskollärare. Hon har arbetat inom förskola sedan 1973 och på denna  

förskola sedan 1990. Hon arbetar med barn som är 1-5 år. Lena har ett stort naturintresse även 

privat och går gärna ute i skog och mark på sin fritid. Hon har genom förskolan genomgått 

många fortbildningar och kurser, mycket som anordnats av friluftsfrämjandet (t.ex. knopp, 

knytte, mulle, skrinna, småkrypskurser, hitta spår på vintern). 
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Lovisa är förskollärare. Hon har arbetat inom förskola sedan 1975, med ett avbrott på fyra år  

då hon arbetade på förvaltningen och på kontor. Hon har arbetat på denna förskola i 10 år. 

Hon arbetar med barn som är 1-5 år. Lovisa tycker om att vara utomhus även på fritiden. Hon 

åker båt, skidor och är ute i skogen. Lovisa har gått många fortbildningar kurser via 

friluftsfrämjandet om utomhuspedagogik (t.ex. skrinna, mulle, knytte och I Ur och Skurs 

grundkurs).  

 

Linnea är förskollärare. Hon har arbetat inom förskola sedan 1985 och på denna förskola 

sedan 1991. Hon arbetar med barn som är 1-5 år. Linnea tycker om att vara ute mycket på 

fritiden också - segla, gå i skogen och plocka bär, springa, gå. Linnea har gått många kurser 

och fortbildningar t.ex. via friluftsfrämjandet.  

 

Förskolan Solen 

Denna förskola har vi valt att kalla för förskolan Solen. Förskolan är en kommunal förskola 

som ligger en bit utanför en medelstor stad. Detta är en helt vanlig förskola med stort intresse 

att vara utomhus. På denna förskola har tre förskollärare intervjuats. Vi har valt att kalla 

intervjupersonerna för Susanne, Sandra och Sofie. 

 

Susanne är förskollärare. Hon har gått en treårig förskollärarutbildning med en inriktning som 

kallas LIR (Lek Idrott Rörelse). Hon har arbetat inom förskola sedan 1984 och på nuvarande 

förskola sedan 2009. Hon har också en 20 poängs idrottslärarutbildning, en 7,5 poängs kurs 

som heter äventyrspedagogik, samt 5 poäng i utomhuspedagogik. Hon har utbildat sig i dessa 

specialkurser efter eget intresse. Hon arbetar med barn som är 1-5 år. Hon är en av de 

pedagoger som har ansvar för femåringarnas skogsgrupp, vilket innebär att de en dag varje 

vecka går till skogen tillsammans. Hon har också erfarenhet av laga mat i skogen och äta där 

tillsammans med barnen. 

 

Sandra är lärare för förskola och förskoleklass. Hon har även behörighet att arbeta inom 

grundskolan. Hennes utbildning varade i tre år. Hon har arbetat inom förskola sedan 2005 och  

fyra år på Solen. Hon har inte gått några kurser i utomhuspedagogik. Hon arbetar liksom  

Susanne med barn som är 1-5 år och även hon är ansvarig för femåringarnas skogs-  

verksamhet. 
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Sofie var från början barnskötare och vidareutbildade sig sedan till förskollärare. Hon gick en 

tvåårig förskollärareutbildning. Hon har arbetat som förskollärare sedan 1984. Hon var med 

och startade förskolan Solen 1986. Sedan dess har hon arbetat där. Hon är också arbetslags- 

ledare. 

 

4.3. Genomförande 

Vi kontaktade dessa två förskolor och pratade med de förskollärare som arbetade där. Sju  

förskollärare ville ställa upp och vara med på undersökningen. Alla intervjuer på förskolan 

Lejonet spelades in med diktafon. De flesta intervjuerna på förskolan Solen spelades in med 

hjälp av en diktafon, men anteckningar fördes också i fall att utrustningen inte skulle fungera.  

Det var bara en enda som inte ville bli inspelad, vid denna intervju fördes noggranna 

anteckningar istället.  

 

4.4. Bearbetning 

Inspelningen med diktafon avlyssnades efteråt för att kontrollera att informanternas svar 

uppfattats rätt och kunde återges på ett korrekt sätt i vårt examensarbete. På den diktafon som 

förskolan Solen hade var det möjligt att spela in intervjuerna på olika spår, vilket gjorde det 

lättare att jämföra de olika intervjuerna, eftersom ingenting då behövde spelas bort. Alla 

anteckningar sparades tills vidare. Vi dokumenterade också de olika informanternas svar var 

och en för sig, genom att vi skrev anteckningar i separata Word-dokument, för att lättare 

kunna urskilja dem. Eftersom den mängd information informanterna gav oss hade olika 

kvantitet, blev också dokumenten olika stora. Det minsta dokumentet var en sida och det 

största var fyra sidor. Sedan valde vi ut de svar och tankar som kändes mest relevanta i 

förhållande till vårt syfte och våra frågeställningar. Detta innebar att vi också fick välja bort 

ganska mycket information, för att begränsa urvalet. Vi kontrollerade slutligen att alla sju 

informanter verkligen blev delaktiga i intervjuavsnittet. Intervjuerna ledde i sin tur till ett 

resultat som vi sammankopplade med litteratur och teoretisk bakgrund. Utifrån resultatet 

skedde en analys som delades i tre delar för att lättare kunna urskilja de tre frågeställningarna. 

Diskussionen utvecklades utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. Alla anteckningar och 

inspelade intervjuer sparades under examensarbetets gång.  
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4.5. Reliabilitet/validitet 

Reliabilitet (tillförlitlighet) handlar om ”huruvida resultaten från en undersökning blir  

desamma om undersökningen genomförs på nytt, eller om de påverkas av slumpmässiga eller 

tillfälliga betingelser” (Bryman, 2009:43).  

 

Validitet handlar om ”en bedömning av om de slutsatser som genereras från en undersökning 

hänger ihop eller inte” (Bryman, 2009:43).  

 

De flesta av våra informanter har arbetat många år inom förskolan och deras svar ökade 

därmed trovärdigheten för vår undersökning. Även vi själva har arbetat länge inom förskolan, 

vi har alla därför ett gemensamt språkbruk som leder till att vi lättare förstår varandra. 

 

4.6. Forskningsetiska principer 

Vi har följt de fyra principer som Vetenskapsrådet (2010) rekommenderar. Dessa fyra är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Här nedan 

beskriver vi hur vi arbetat utifrån dessa krav.  

 

Informationskravet 

Informationskravet innebär att informanterna ska informeras om vilka villkor som gäller för 

deras deltagande i undersökningen. Vi har i god tid informerat de personer tänkts intervjua om 

vilka frågeställningar som kommer användas och vilket syftet med denna forskning är. Våra 

informanter fick även i god tid intervjufrågorna så att de skulle hinna tänka igenom de frågor 

de skulle besvara.  

 

Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet innebär att informanterna ska ha gett sitt samtycke till att delta i 

undersökningen. Informanterna har upplysts om att deltagandet är helt frivilligt, att de kan 

avbryta sitt deltagande när de vill. Vi är medvetna om att vi inte får påverka 

intervjupersonernas åsikter.  
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Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet innebär att informanterna har rätt att vara anonyma. Detta har de  

informerats om. Inga personer har i denna rapport namngetts utan deras tillåtelse. Inga 

utomstående kommer att kunna läsa det vi skrivit.  

 

Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet innebär att materialet inte får användas på ett kommersiellt sätt eller på ett 

sätt som inte är vetenskapligt utformat. Vårt insamlade material kommer enbart användas till 

denna rapport. 
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5. Resultat 

Här nedan visas resultatet av våra intervjuer för att tydliggöra informanternas syn på 

utomhuspedagogik och arbetssätt kring utomhuspedagogik och barns lärande utomhus.  

 

5.1 Informanternas syn på utomhuspedagogik. 

Ordet utomhuspedagogik väckte olika funderingar hos olika pedagoger. I flertalet intervjuer 

svarade pedagogerna att utomhuspedagogik var att lära sig mer om natur och närmiljö genom 

att vara ute i skog och mark. En fördel som flertalet pedagoger nämnde var att barnen ofta 

fick nya roller och identiteter när de gick till skogen eller var på utflykt. De hittade nya 

gemensamma intressen med andra barn. Pedagogerna gav uttryck för att de hade en medveten 

avsikt med barnens utflykter och utevistelse. Det skulle ge barnen positiva upplevelser och 

samhörighet. Pedagogerna menade också att barnen tränade sin motorik på ett naturligt sätt 

utomhus. Pedagogerna från båda förskolorna uppgav att det var lugnare för barnen utomhus 

eftersom de hade mer yta att röra sig på. En insikt som pedagogerna vid ett flertal gånger 

också gav uttryck för, var att det går att genomföra det mesta av verksamheten utomhus. De 

menade att inomhusverksamheten kan flyttas ut och bli utomhusverksamhet. Det går utmärkt 

att integrera inomverksamhet och utomhusverksamhet. 

 

”Allt man gör inne kan man egentligen göra ute” (förskolan Lejonet). 

 

En av pedagogerna nämnde att utomhuspedagogik är så mycket mer än att bara vara utomhus. 

Det är ett förhållningssätt som innefattar en pedagogisk tanke och planering. 

 

”Det är ett medvetet sätt att använda pedagogik i utomhusmiljö” 

(förskolan Solen). 

 

Pedagogerna på förskolan Solen menade enhälligt att förskolan inte har utomhuspedagogik 

som policy, men att de ändå arbetar medvetet med utomhuspedagogik, genom att de 

diskuterar, planerar och ofta utvärderar utomhusmiljön på gården och i skogen. De såg stora 

fördelar med utomhuspedagogik och utevistelse. Ett par pedagoger menade också att det finns 
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mycket bra litteratur kring utomhuspedagogik och att litteraturen gett dem inspiration och 

idéer.  

 

På förskolan Lejonet såg pedagogerna bara fördelar med utomhuspedagogik och utevistelse. 

De uppgav bland annat att barnen fick en känsla och intresse för naturen. Barnen bär med sig 

det de lärt sig genom livet och för det vidare till nästa generation. Så här uttryckte sig en av de 

pedagoger vi intervjuade på förskolan Lejonet: 

 

”Jag trivs så bra själv i skogen och jag vill ju förmedla den här glädjen som jag 

känner, att vistas i skog och mark…vill jag ju förmedla vidare till barnen så att 

dom blir, kan få en  känsla för natur och just det här också att vara rädd om naturen. 

Det är ju nånting som vi ska bära med oss hela, i generation och generationer”. 

 

Pedagogerna på Lejonet menade att det går att få in det mesta av lärande utomhus. Förskolan 

arbetar i ett nära samarbete med Friluftsfrämjandet. De har den policy som Friluftsfrämjandet 

har.  

 

”Vår pedagogik har ju inriktning på naturen och miljön och vi har ju våra 

skogsgrupper där vi lär barnen om att man ska vara rädd om naturen, 

allemansrätten. Vi lär dem om djuren och fåglar och blommor och 

sånt” (förskolan Lejonet) 

 

Pedagogerna på förskolan Solen menade att det var viktigt att samtliga pedagoger på 

förskolan var engagerade i ämnet utomhuspedagogik för att det skulle bli en bra verksamhet. 

Annars kunde hinder uppstå. 

 

”För att utomhuspedagogiken ska hålla kvalité och kunna förbättras är det viktigt 

att alla pedagoger är med på tåget” (förskolan Solen) 

 

Pedagogerna från båda förskolorna nämnde också andra hinder för utomhuspedagogiken. Två 

pedagoger på Lejonet menade att sträng kyla kunde försvåra utevistelsen. Pedagogerna på 

förskolan Solen uttryckte utifrån sina erfarenheter att barnen inte alltid hade tillräckligt 
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lämpliga kläder för regn och kyla. De upplevde också att det kunde vara svårt att gå på 

utflykter om de inte hade tillräckligt med personal. Pedagogerna på Solen nämnde också att 

det kunde vara svårt att ha samlingar utomhus och att de upplevde att detta gick lättare 

inomhus. 

 

5.2 Informanternas arbetssätt kring utomhuspedagogik 

Pedagogerna uppgav att de arbetar på ett medvetet sätt med utomhuspedagogik. Samtliga 

pedagoger menade att miljön spelar stor roll för lärandet. De arbetade med matematik genom 

bland annat turtagning och lekar i olika utomhusmiljöer. De arbetade också med 

naturkunskap, skapande verksamhet och barnens motorik, utomhus. Utomhuspedagogiken 

fanns ständigt närvarande. Samtliga pedagoger som intervjuades gick ofta till skogen med en 

barngrupp. 

 

”Ja, jag använder den när jag går till skogen med barnen. När jag är på 

gården. Tittar på bärbuskar och blommor och, så man kan tänka matte 

och bokstäver och skriv…med sånt som är ute och använda det materialet 

ute i och lära liksom” (förskolan Lejonet) 

 

En av pedagogerna berättade att hon ofta lekte Kims lek i skogen. Barnen fick hämta 

naturmaterial och sedan lägga detta på en filt. Sedan plockade en pedagog bort ett föremål och 

barnen skulle då försöka komma på vad det var som tagits bort. Detta hjälpte barnen att lära 

sig klassificeringar som är hårt, mjukt, lent osv. Pedagogerna menar också att leken är oerhört 

betydelsefull för lärandet. De äldsta barnen på förskolan Solen har också lärt sig laga mat i 

skogen, tillsammans med pedagogerna.  

 

Ett flertal pedagoger har uttryckt att barnen lär sig mycket om naturen och årstidernas 

växlingar, genom att vistas i skog och mark året runt. De ville förmedla sin egen glädje av att 

vara i skogen till barnen. Dessa pedagoger uttryckte också att barnen lär det sig mycket när de 

ser en process och upplever den med sina sinnen.  

 

”Dom ser hackspettshålen och då är det ju lättare för mig att lära dom det än 
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om jag skulle bara prata om det eller visa en bild. Så därför är ju miljön ett 

pedagogiskt verktyg” (förskolan lejonet) 

 

Båda förskolorna har en stor gård med naturlandskap och nära till skogen. På förskolan Solen 

har barn, pedagoger och föräldrar gemensamt haft ”fixardagar” på gården, vilket resulterat i 

att de bland annat planterat potatis och odlat växter. Barnen har fått se dessa processer och har 

varit med och grävt i jorden, samt satt fröer. De har också odlat egna växter. När vädret 

tillåter tas material inifrån ut på gården. Det kan också tas in material utifrån. Pedagogerna 

och barnen hade t.ex. plockat blommor tillsammans och sedan pressat blommorna inomhus. 

Avsikten var att tillsammans med barnen återknyta till det som gjorts utomhus. Sofie på 

förskolan Solen uttryckte att hon skulle vilja utveckla gården ännu mer: 

 

”Vi har gjort en snickarhörna och en labyrint av stenar. Vi har klätterrep och olika 

hörnor för olika aktiviteter. Jag skulle önska att vi också kunde utveckla vattenleken 

mer, gärna med rinnande vatten som går att återanvända, eller gräva ner en parabol 

i marken som barnen kan ha vatten i”. 

 

5.3 Informanternas syn på barns lärande utomhus 

Genomgående uttryckte pedagogerna att deras erfarenhet är att både lärande och pedagogik är 

en process som ständigt pågår. De ansåg att det är viktigt att kunna stanna upp och se vad som 

fångar barnens intresse och lärande. En av pedagogerna ansåg att man inte ska ha allt för 

mycket planerat, man bör vara flexibel.  

 

”Så att man kan fånga barnets intresse. Är det någon som hittar en spindel, så kan 

man sjunga en sång om en spindel” (Förskolan Lejonet). 

 

Pedagogerna uttryckte också att det är viktigt att svara på barnens frågor när dessa kommer 

upp. Barnens nyfikenhet gör att de frågar och vill lära sig. 

 

”Det är ju när, att man är med dom i stunden för att det är då dom lär sig… 

när dom kommer med frågor och ”varför ser det ut så här” och ”hur kommer 
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det här se ut” så man kan ge dom funderingar. Alltså, det är ju i stunden som 

dom lär sig” (Förskolan Lejonet) 

 

Att skogen är en utmärkt plats för att träna matematik och naturkunskap ansåg också flertalet 

pedagoger. Susanne och Sandra som är ansvariga för förskolan Solen skogsgrupper menade 

att deras erfarenhet är att lärandet i skogen också påverkas positivt genom att det blir färre 

barn i gruppen. Detta ger fler möjligheter för pedagogerna att se barnen på ett mer individuellt 

sätt och utgå från barnens intressen. Sedan får barnen uppleva skogen med sina sinnen. 

Pedagogerna menar gemensamt att barnen får en helhetsupplevelse och förståelse när de får se 

en process och samtidigt vara delaktig i den.  

 

Lena på förskolan Lejonet menade att många begrepp automatiskt kom in under 

skogsbesöken. Pedagogerna räknar barnen. De lär barnen rumsbegrepp genom att leka med 

små skogsdjur som de placerar ut och leker lekar där matematiken automatiskt kommer in. 

 

”Vi använder naturen mer naturligt i matematiken t.ex. när vi hade 

skogsdjurpark…när dom fick titta om dom kunde hitta djuren och räkna 

hur många det var och var dom satt. Då blir ju lärandet på ett annat sätt, 

då får man ju in både djuren, var dom är…om dom är på marken eller satt 

i nåt träd och så får dom räkna då. Det är ju liksom, det blir på ett annat 

sätt med matematik ändå” (förskolan Lejonet) 

 

Samtliga pedagoger som blivit intervjuade uttryckte att de ser utomhuspedagogiken och 

miljön utomhus som ett pedagogiskt verktyg. Sandra på förskolan Solen uttrycker detta så 

här: 

”Man kan lära sig allt ute som man kan lära sig inomhus”. 
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6. Analys 

Här nedan jämförs det material som insamlats från informanterna med våra frågeställningar 

och sedan kopplas detta till vår litteratur. 

 

6.1 Informanternas syn på utomhuspedagogik. 

Genom våra intervjuer har det visat sig att samtliga informanter hade ett stort intresse av att 

arbeta med utomhuspedagogik. Detta styrks av Lpfö98 (2006) där det står det att förskolan 

ska arbeta mycket med miljö- och naturvårdsfrågor. Pedagogernas sätt att uttrycka sig 

angående utomhuspedagogik visade sig under intervjuerna vara litet olika, men resultatet av 

deras åsikter blev ganska lika hos samtliga pedagoger. Pedagogerna uttryckte ett äkta intresse 

för pedagogiken, deras syn på den grundades inte bara i att det var bäst att vara ute för att 

slippa förkylningar eller den stojiga miljön inomhus. De såg på utomhuspedagogik på ett 

annat, mycket djupare, sätt än så. Vi kunde alltså se att det fanns en ideologi hos pedagogerna 

i form av det äkta intresset och viljan att arbeta med utomhuspedagogik, eftersom de ansåg att 

pedagogiken gagnade barnen. Att utomhuspedagogik gagnar barnen verifieras av t.ex. Brodin 

m.fl. (2008). De menar att i leken utomhus har barnen stora möjligheter att upptäcka och 

utforska, utifrån sina egna kunskaper och förutsättningar. En del pedagoger nämnde i 

samband med detta sin koppling till Friluftsfrämjandet, som har en stark ideologi i och med 

sitt stora intresse och engagemang i naturen. Friluftsfrämjandet lägger stor vikt vid att barn får 

vistas i naturen och de belyser även hur mycket barnen utvecklas av att vara i naturen. Detta 

styrks av t.ex. Gilbertson (2006), som skriver att utomhuspedagogik är ett starkt och effektivt 

hjälpmedel för lärande, som innehar stora möjligheter. Även i boken Utomhuspedagogik i 

förskola och förskoleklass (2005) står det att vistelsen utomhus bygger upp och stimulerar vår 

upptäckarglädje, uppfinningsrikedom och samverkan med andra. Så även litteraturen belyser 

vikten av att vara utomhus.  

 

Pedagogerna var även intresserade av att utveckla sitt arbetssätt inom utomhuspedagogiken. 

Detta styrks av Westerlund (2007) som menar att utomhuspedagogik ständigt förändras och 

går framåt. Westerlund (2009) talar även om att uterummet ständigt är en färsk kunskapskälla. 

Hon talar om att miljön utomhus har många krypin och olika ”rum”. Alla pedagoger var 

ganska eniga om vad de ville uppnå, nämligen att ge barnen positiva upplevelser i naturen, i 
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skogen och på gården. Detta verifieras av Nyhus m.fl. (1997) som talade om att upplevelsen 

och trivseln utomhus är viktigast av allt. Att få känna sig trygg och bara vara och uppleva är 

viktigast för att få en positiv upplevelse av vistelsen utomhus. Även Drougge (1997) styrker 

pedagogernas svar, hon menar att man i skogen kan ta det lugnt och stressa ner vilket även 

barn behöver i detta stressade samhälle. Även detta bidrar till en positiv upplevelse utomhus. 

Pedagogerna ansåg även att det som kunde försvåra arbetet med utomhuspedagogiken var 

personalbrist, kollegor som var engagerade och dåligt väder som t.ex. extrem kyla. Alla barn 

hade inte heller alltid kläder som var anpassade efter vädret. Nyhus m.fl. (1997) påpekade 

t.ex. att ha rätt sorts kläder på sig ute avgör om upplevelsen blir positiv eller inte. Om man går 

och fryser blir det fina man kan uppleva förstört.  

 

En sak som litteraturen säger som pedagogerna inte omtalar däremot är det som Brügge m.fl. 

(2002) och Ericsson (2002) talar om. Författarna menar att man kan uppleva natur och ute- 

verksamhet på andra platser än bara skogen, t.ex. inne i storstaden i parker. Detta talar inte 

pedagogerna inte alls om i intervjuerna. Pedagogerna lyfter mest bara skog och gården som 

plats för uteverksamhet.   

 

6.2 Informanternas arbetssätt kring utomhuspedagogik  

Samtliga pedagoger beskrev vikten av att vara mycket utomhus i skog och natur. Detta 

påtalades även av många forskare. Brügge m.fl. (2002) anser att skogen ger barnen så mycket. 

Hon menar att utomhus är möjligheterna oändliga. Pedagogernas svar verifieras även av 

Anders Szczepanski (2005) som menar att vistelse utomhus stärker vår upptäckarglädje, 

påhittighet och interaktion med andra. Ericsson (2002) påtalade att genom att regelbundet 

vara utomhus oavsett väder eller årstid, får man en känsla för naturen. Även Nyhus m.fl. 

(1997) styrker pedagogernas svar genom att de anser att naturen konstans erbjuder (små som 

stora) utmaningar, genom väder, årstider och varierande terräng. Båda förskolorna hade 

förmånen att ha både en stor och omväxlande gård och närhet till skog och mark, vilket säkert 

bidrog till att kunde göra så mycket utomhus på gården, samt göra många utflykter. 

 

Pedagogerna påtalade att de ofta gick till skogen. De använde det material som fanns i skogen 

som ett pedagogiskt hjälpmedel när de lekte olika lekar med barnen. Drougge (1997) talar 
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också om detta, hon menar att i utomhuspedagogiken är naturen vårt arbetsmaterial. Brodin 

m.fl. (2008) anser att barn tycker mycket om att leka med naturmaterial. Vår undersökning 

har visat att pedagogerna inte bara funderade på hur de ville arbeta med utomhuspedagogik, 

utan att de även genomförde detta i praktiken. De gjorde skogsutflykter, hade gruppaktiviteter 

i skog och mark, samt arbetade med att utveckla de möjligheter som fanns på gården.  

 

Pedagogerna på båda förskolorna såg vikten i att väva samman utomhuspedagogik och 

inomhuspedagogik. Detta gjorde de genom att t.ex. att ta med sig material inifrån ut (ritpapper 

och pennor, lego o.s.v.). Detta verifieras av Lundegård m.fl. (2004) som anser att man kan ta 

ut och arbeta med allt utomhus. Pedagogerna svar om att man kan och bör integrera 

inomhusverksamhet och utomhusverksamhet styrks även av Lundegård m.fl. (2004) som 

anser att inlärning utomhus borde ske i jämn växelverkan inlärningen inomhus. Ericsson 

(2002) håller med om detta när hon säger att utomhuspedagogik är ett bra tillägg till den 

traditionella lärandemiljön inomhus, som ofta har sina begränsningar. Utomhus finns mer 

variation och nya möjligheter och villkor för lärande. Brügge m.fl. (2002) ger också underlag 

till pedagogernas resonemang. De menar att om man håller en jämn växelverkan mellan det 

traditionella klassrummet (aktiviteter inomhus) och det ”utökade klassrummet” (uterummet) 

kan man öka intresset, forskandet och drivkraften.  

 

Szczepanski menar i boken Utomhuspedagogik i förskola och förskoleklass (2005:91)  att: 

         ”Kunskap skapas bäst genom bekantskap. Pedagogerna borde gå ut och inventera miljön de  

            har i närheten och ha läroplanen i åtanke: Var finns det jag vill lyfta fram och illustrera?” 

Genom att analysera våra intervjuer konstaterar vi att pedagogerna arbetade på detta vis som 

Szczepanski påtalar. De hade inventerat både sin närmiljö och i första hand skogen. De hade 

också inventerat sina gårdar och försökt utveckla dem i form av mycket träd och buskar, kryp 

in, snickarhörnor, vattenlek m.m. Denna utveckling av gården talar även Westerlund (2009) 

om. Hon menar att gården bör vara naturinspirerad och att man har plats att kunna plantera 

träd, buskar, bersåer m.m. Westerlund (2009) menar även att det behövs avskilda platser på 

gården, vilket pedagogerna också arbetat med att göra i form av t.ex. snickarhörna. 

 

6.3 Informanternas  syn på barns lärande utomhus 

Pedagogerna på båda förskolorna menade att deras erfarenhet var att barn lär sig lättare  
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utomhus genom att de ser, hör och upplever. Barnen ser sammanhangen. Lärandet blev då 

mer naturligt än det blev inomhus. Detta verifieras av många författare. Gilbertson (2006) 

t.ex. talar om två personer, Beard och Wilson (2002), som menar att man lär sig bäst genom 

att vara ute och faktiskt se saker hända än om man bara hör berättas om samma sak. Frisk 

(2009) pratade också om detta, att sinnesintryck och upplevelsebaserat lärande är viktigt. 

Även Lundegård m.fl. (2004) lyfter detta genom att de menar att lärandet utomhus ger barnen 

en lärdom som binder ihop praktik och teori. Brodin m.fl. (2008) är på samma spår som 

pedagogerna och menar att när barn är aktiva så tillägnar de sig kunskaper om sin omgivning. 

Dahlgren m.fl. (1997) verifierar att lärandemiljön utomhus erbjuder saker som inte finns i 

lärandemiljön inomhus. Även Norén-Björn m.fl. (1993) talar om detta. De anser att 

upplevelserna barnen får när de är ute är mer intensiva än de upplevelser de får inne. 

 

Pedagogernas erfarenhet var att barnen lärde sig mycket genom sinnesupplevelser i naturen. 

Detta talar många författare om, de sinnliga erfarenheternas betydelse för upplevelsen och 

lärandet. Drougge (1997) talar om hur många upplevelser barn får i naturen. Granberg (2000) 

styrker pedagogernas svar genom att påpeka att yngre barn skaffar sig kunskaper och 

erfarenhet genom att bruka alla sina sinnen. Vidare anser hon att alla sinnesintrycken och 

upplevelserna kommer samman och hjälper oss att uppfatta helheten av vår närmiljö. Även 

Brügge m.fl. (2002) resonerar som pedagogerna, de anser att i utomhuspedagogiken är 

upplevelsen grundstommen för lärandet. Vidare anser de att kunskapssynen ”learning by 

doing” är rätt inställning, att man lär sig genom att själv göra. 

 

Våra intervjuer har visat att pedagogerna ansåg att det skapades en lugnare miljö för barnen 

utomhus. Pedagogerna menade att barnen också är aktiva inomhus, men ofta blir väldigt 

uppvarvade eftersom de är så många och ytorna är begränsade. Att barnen kunde dela upp sig 

på större ytor utomhus gjorde att de fick fler möjligheter till eget lärande. Utomhusmiljön gör 

att barnen kan varva ner och de får lättare att koncentrera sig. Detta styrks av Drougge (1997) 

som påpekar hur viktig vistelsen i naturen är, där kan man koppla av och ta det lugnt. I boken 

Utomhuspedagogik i förskola och förskoleklass (2005) talas också om att man mår bra av 

vistelse utomhus. I skogen dämpas ljuden och man slipper all stress, från t.ex. buller.  
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Gemensamt för alla pedagoger var att de beskrivit lärandet som en process som ständigt 

pågår. Granberg (2002) menar att barn är forskare och ständigt upplever och lär sig nya saker. 

Några pedagoger menade också att deras erfarenhet är att barnen lär sig mycket inomhus, men 

att lärandet utomhus har fördelar som att barn lättare ser processer. Detta verifieras av 

Szczepanski som i boken Utomhuspedagogik i förskola och förskoleklass (2005:92) menar att: 

          ”Utomhuspedagogik är en process. En plats för lärandet, ett sätt att lära och en mening med  

            lärandet. Utomhuspedagogiken kopplar samman känsla och förnuft, anden och handen, teori  

            och praktik, ”knopp och kropp”. 

Pedagogerna uttryckte i sina svar att de arbetade för att ge barnen helheter i sitt lärande. Det 

skedde lättast när barnen vistades i autentiska utomhusmiljöer. Men undantag fanns också. 

Pedagogerna uttryckte att vissa barn lättare lärde sig vissa saker inom ”fyra väggar. Detta 

kunde t.ex. märkas vid samlingar eller sångträning Anledningen var att barnen hade svårt att 

stanna på en och samma plats. En del pedagoger upplevde att det var svårt att samla ihop 

barnen utomhus. Det positiva med att lärandet utomhus övervägde ändå väldigt mycket, enligt  

samtliga pedagoger. 
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7. Diskussion 

Här nedan diskuteras hur vi anser att vår metod att göra intervjuer har fungerat samt hur vi ser 

på det resultat vi har fått fram. 

 

7.1. Metoddiskussion 

Vi fann att den kvalitativa metoden fungerade väl. Genom de semistrukturerade intervjuerna 

med de sju pedagogerna fick vi veta mycket om deras synsätt och erfarenheter i arbetet med 

utomhuspedagogik. Vi valde att intervjua en pedagog i taget, utifrån frågeställningar de redan 

tidigare fått ta del av. Vår avsikt med att intervjua dem en och en var att de skulle få reflektera 

över frågorna och svara på dem i lugn och ro och utan att påverkas av andra pedagogers 

åsikter eller svar. Det visade sig att vi hade avsatt lagom mycket tid till intervjuerna och vi 

hann fullfölja dessa utan att behöva stressa. Vi upplevde också att varje pedagog svarade på 

frågorna utifrån sitt eget synsätt och sina egna erfarenheter. Detta gjorde att svaren blev 

trovärdiga och att vi lättare kunde jämföra de olika svaren.  

 

Vi funderade på om våra intervjuer ledde fram till att få svar på de frågeställningar som 

angavs i inledningen. Som vi nämnde tidigare hade de flesta av våra informanter lång 

erfarenhet av arbete i förskola och är dessutom våra kollegor, vi har ett gemensamt språkbruk 

som leder till att vi lättare förstår varandra. Frågorna i intervjuguiden är baserade på våra 

frågeställningar som står i inledningen. Alla dessa ovanstående faktorer anser vi gör att 

resultatet och analysen blir tillförlitligt och trovärdigt. Vi anser att undersökningen har nått 

sitt syfte och att våra frågor har besvarats.  

 

Det var bra att ha en mall med frågor. Ibland kunde vi hoppa över vissa frågor som redan 

besvarats. Vi kunde också lägga till en följdfråga som passade in i sammanhanget. Detta 

gjorde att intervjuerna flöt på smidigt och att de blev naturliga och inte så stela. Vi fick bra 

svar på alla frågor och känner att vi har fått de svar vi ville ha och behövde. Vi använde 

diktafoner för att spela in intervjuerna, samt antecknade i fall att tekniken skulle krångla. Det 

var en fördel att kunna använda en diktafon under intervjuerna, eftersom det var svårt att 

hinna anteckna. En fördel var också att hela samtalet kom med när det spelades in. Delar av 

samtalet föll bort då det enbart antecknades. Fördelen med att ha anteckningar var de hela 
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tiden var synliga, medan de delar i samtalet som behövde spelas upp en gång till måste ”letas 

upp” på diktafonen. Det skedde inga problem med tekniken när det gällde diktafonen. Den 

fungerade som den skulle i samtliga intervjuer och detta bidrog också till att intervjuerna 

skedde på ett smidigt sätt och utan avbrott. En pedagog valde att bli intervjuad utan att spelas 

in och då blev det förstås av ännu större vikt att noggranna anteckningar fördes. Detta gick 

dock ganska smidigt.  

 

7.2. Resultatdiskussion 

Eftersom inte alla pedagoger använder ordet utomhuspedagogik i sin vardag uppstod i början  

av några intervjuer reflektioner över vad själva begreppet står för. Det blev då mycket fokus 

på vad själva ordet betyder. Vissa pedagogerna uttryckte genast att de kopplade ordet 

utomhuspedagogik till ett sinnligt och upplevelsebaserat lärande i utomhusmiljö, andra var  

mer osäkra på själva ordets betydelse, men kom i stort sett fram till samma svar. Det visade 

sig att alla pedagoger hade kunskap och erfarenhet i ämnet, men att de inte tänkt på att det var 

just utomhuspedagogik de höll på med. Det resultat vi sett genom att analysera våra intervjuer 

är att samtliga pedagoger har ett stort intresse av att arbeta med utomhuspedagogik och att de 

arbetar med detta även i praktiken. Är inte alla pedagoger på förskolan engagerade i arbetet 

med utomhuspedagogiken kan detta bli ett hinder. Pedagogerna går ofta till skogen eller 

närområden med barnen, men de betonade samtidigt vikten av att vara tillräckligt många 

vuxna, för att kunna garantera barnens säkerhet. Brist på personal kan alltså vara ett stort 

hinder för att komma iväg på en utflykt. Den uppfattning vi har fått om pedagogernas roll i 

skogen och närområdet är att de känner sig som trygga medupptäckare till barnen, men att det 

även krävs tillräckligt med personal i förhållande till barngruppens storlek och behov för att 

de ska kunna vara detta. Ericsson (2002) menar att erfarna pedagoger ofta går över från att 

använda sig av detaljerade planeringar till att bli just medupptäckande i barnens lärande. 

Ericsson (2002:23) menar vidare att: 

          ”Det innebär att flytta fokus och i stället iaktta mötet mellan barnet och utemiljön och i den  

            processen utmana barnets tankar, föreställningar och erfarenheter”. 

 

Vi kan efter våra intervjuer konstatera att det är pedagogernas målsättning att vara barnens 

medforskare och att de strävar efter att uppfylla detta även i praktiken. Vi har däremot inte 

tagit reda på hur pedagogerna agerar om de är stressade eller arbetsbelastningen är extra stor. 
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Trappan man kan se i stycke 2:2 i denna rapport anser vi att pedagogerna verkar följa rätt bra, 

vare sig de har sett den eller inte. Trygghet, trivsel, ha roligt i naturen och upptäckande är 

något som alla pedagoger varit ense om är viktigt. Ett hinder för barnens trivsel utomhus och 

under utflykter är dock att barnen inte alltid har ”kläder efter väder”. Ett barn som fryser har 

inte roligt. 

 

En sak som nämns i litteraturen av både Ericsson (2002) och Brügge m.fl. (2002), men som 

pedagogerna inte talar om så mycket är att uteverksamhet kan bedrivas på andra ställen än i 

skogsmiljö. Uterummet kan vara närmaste park eller sjö t.ex. Att pedagogerna inte påtalar 

detta tror vi beror på att de har nära till stora skogsområden där uteverksamhet lätt och med 

stor fördel bedrivs. Ingen av förskolorna är belagd i stadsmiljö utan båda har nära till skog och 

natur. Pedagogerna nämnde däremot också gården som en viktig del inom utomhus- 

pedagogiken. På båda förskolorna finns stora gårdar vilket gör det lättare att skapa variation i 

aktiviteterna. Pedagogerna menar bland annat att de arbetar med att utveckla gården på olika 

sätt t.ex. genom att plantera träd, blommor och buskar som barnen kan leka i, bygghörnor, 

vattenlek m.m. En av förskolorna har satt potatis som barnen sedan ska få ta upp för att senare 

äta. Barnen ser då processer som t.ex. potatisen som växer upp och sedan blir mat. 

Pedagogerna plockade också ut material från inomhusverksamheten utifrån barnens 

önskemål. Detta antar vi, begränsas säkert i viss mån vintertid. Ett flertal pedagoger menade 

att de hittat bra litteratur som stimulerar deras arbete med utomhuspedagogik, t.ex. ”Lära ute – 

upplevelser och lärande i naturen” av Ericsson, men även annan litteratur och internetkällor. 

De sökte aktivt information utifrån för att utveckla sitt arbete. 

 

Förskolan Lejonet har en tydlig policy när det gäller utomhuspedagogik. De följer  

Friluftsfrämjandets policy, eftersom de är en Ur och Skur förskola. Pedagogerna på förskolan 

Solen reflekterade enligt intervjuerna mycket över utomhuspedagogik och arbetade mycket 

med utomhuspedagogik i praktiken. De menade att detta mer var en del i verksamheten än en 

policy. Samtliga pedagoger nämnde vid ett flertal gånger vikten av att barnen får ett 

upplevelsebaserat lärande och ett naturligt förhållande till naturen. Andra fördelar med 

utomhuspedagogik som ofta nämndes i intervjuerna var att barnen automatiskt tränar sin 

motorik och att ljudnivån inte är lika hög som inomhus. Vikten av lugn och ro och lägre 

ljudnivå nämndes av både Drougge (1997), Granberg (2000) och i boken Utomhuspedagogik i  
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förskola och förskoleklass (2005). Så detta är en viktig aspekt att ta hänsyn till anser vi.  

Pedagogerna gav uttryck för att de genom utflykterna i skogen ville ge barnen kunskap om 

naturen, men även arbeta med barnens gruppkänsla och låta barnen få möjlighet att prova nya 

identiteter. De menade att barnens möten med själva skogsmiljön gav dem kunskap om 

växter, blommor, träd och djur, men även olika sammanhang i naturen, som t.ex. naturens 

kretslopp. Samtliga pedagoger betonar att det som barnen upplever och utforskar i skog och 

natur ska vara lustfyllt. Frisk (2009:36) menar att:  

          ”Upplevelsebaserat lärande tar hänsyn till elevens behov av social samvaro,  

            kreativitet och rörelse, och känns därför också lustfyllt”. 

 

Frisk (2009) menar vidare att ett lärande baserat på upplevelser ger barnen kunskaper på ett 

flerdimensionerat sätt. Då barnens kunskaper sker genom aktiviteter och handlingar, samt 

genom att de använder sina sinnen blir kunskaperna bestående. Även Friluftsfrämjandet 

(2010) menar att barnen lär för livet i naturen och att naturen stimulerar hjärncellernas 

tillväxt. Samtliga pedagoger delade åsikten att det går att få in det mesta inom 

utomhuspedagogiken som t.ex. språk, matematik och naturkunskap, genom ett medvetet 

tänkande. Det fordrar dock ett medvetet tänkande hos pedagogerna. Samtliga pedagoger 

menade att de arbetade med detta genom lek (t.ex. Kims lek) och diskussioner med barnen. 

Pedagogerna betonade också vikten av att vara i naturen utan att konkurrera med varandra. 

Ericsson (2002:24) menar att det är viktigt att: 

          ”ge barnet tilltro till sitt eget utforskande och bekräftelse att det är tillåtet. I byggandet av  

            regelbunden uteverksamhet är det oerhört viktigt att barnen inte upplever konkurrens eller  

            förutbestämda prestationskrav. Pedagogen/ledaren bör erbjuda aktiviteter där allas upptäckter är  

            värdefulla, där allas upplevelser och iakttagelser tas tillvara. Då stärks barnens självkänsla och           

            identitet och barnen får en känsla för naturen som en plats där alla duger och tillåts vara  som de är”. 

Likheterna i pedagogernas syn på vad utomhuspedagogik är, hur de arbetar kring detta och 

hur de ser på barns lärande utomhus var oväntat många. Frisk (2009) betonade tidigare att den 

kunskap som elever får genom upplevelsebaserat lärande gör att de får behålla den kunskap 

de skaffat sig. Detta ser vi som en fördjupning i ämnet utomhuspedagogik. Vi har fått den 

kunskapen som ”bonus”, eftersom ingen tagit upp detta tidigare. 

 

Vi har reflekterat över att vi kanske hade fått en del annorlunda svar på en del av frågorna om 

de ställts vid ett annat eller senare tillfälle. Även vuxna återkopplar till det vi varit med om, 
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t.ex. ett utomhustema eller liknande och detta kan påverka våra svar. Det hade också varit 

intressant att få del av någon vetenskaplig utvärdering av utomhuspedagogikens betydelse och 

dess arbetsform, men någon sådan har vi inte kunnat hitta.  

 

7.3 Slutord 

Vår egen syn på vad utomhuspedagogik är och hur vi kan arbeta vidare med detta har genom 

arbetet med denna rapport breddats. Vi har läst mycket bra litteratur i ämnet och detta har gett 

också gett oss ytterligare motivation till att läsa mer. Vi är mycket tacksamma mot alla 

pedagoger som vi fått intervjua. Vi är också mycket glada över det engagemang pedagogerna 

visat inom utomhuspedagogiken, både teoretiskt och praktiskt. Vi har upplevt att 

pedagogernas engagemang har gått som en röd tråd genom de intervjuer och analyser vi har 

gjort. Pedagogerna har uttryckt att det finns oerhört många fördelar med utomhuspedagogik 

och att de enda hinder som finns är för litet personal för utflykter, att barnen inte alltid har 

kläder som är anpassade till väderleken, samt att kyla kan försvåra utomhusvistelsen. 

 

7.4. Fortsatt forskning 

Eftersom vi nu forskat kring hur pedagogerna ser på begreppet utomhuspedagogik, hur de 

arbetar med detta och hur de anser att barnen lär sig genom utomhuspedagogiken och gjort det 

via intervjuer, vore det intressant att prova en annan forskningsmetod inom ämnet som 

enkäter eller observationer. Det vore också intressant att göra intervjuer inom detta ämne hos 

förskolor som har en helt annan inriktning t.ex. Reggio Emilia eller Waldorf för att höra hur 

de ser på utomhuspedagogik. 
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Bilaga A 

 
Intervjufrågor. 

 

Inledande frågor: 

* Vilken utbildning har du? 

* Hur länge har du arbetat inom förskola? På just denna förskola? 

* Har denna förskola någon speciell inriktning? 

* Vad innebär det att vara en I Ur och Skur förskola? (Endast fråga till förskolan Lejonet.) 

* Vilken åldersgrupp arbetar du med? (På avdelningen och i ev. skogsgrupper.) 

* Har du några egna privata intressen när det gäller utomhuspedagogik? 

* Har du genomgått någon/några kurser eller fortbildningar inom utomhuspedagogik via   

   ditt arbete eller kommun? 

 

1. Förklara begreppet utomhuspedagogik. Vad innebär utomhuspedagogik för dig?  

2. Hur arbetar Du med utomhuspedagogik och vilken betydelse har den för dig i din roll som  

    ledare/lärare? 

3. Har din förskola/arbetsplats en policy om hur man ska arbeta med utomhuspedagogik eller   

    hur man ska arbeta med barnen utomhus? 

4. Vilka hinder respektive möjligheter finns det med utomhuspedagogik?  

5. Vilka möjligheter finns för utomhuspedagogik på din förskola/arbetsplats och i dess närhet? 

6. Hur tänker och resonerar Du kring barns lärande utomhus? 

7. Integreras den pedagogiska verksamheten som sker utomhus med den som sker inomhus?   

    Om ja, hur? 

8. Ser du någon skillnad på barns lärande när ni har aktiviteter inomhus respektive utomhus?  

    Om ja, vad? 

9. Använder du dig av utomhuspedagogik för att främja barns lärande? Om ja, beskriv hur. 

10. Vilka tankar har du kring att använda utomhusmiljön som ett pedagogiskt verktyg?  

      Fördelar och möjligheter respektive nackdelar och svårigheter?  

 

 

 


