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ABSTRAKT 

Syftet med denna undersökning var att få inblick i hur pedagoger tänker kring 
utomhuspedagogik, och med det visa vilka värden och svårigheter de upplever. Det 
handlar även om hur pedagogerna förhåller sig till lärande utomhus som komplement till 
det traditionella inomhuslärandet. Vi utgår därför från dessa frågeställningar: Hur 
uppfattar pedagogerna i förskolan utomhuspedagogik, vilka värden ser pedagogerna 
med utomhuspedagogik, vilka svårigheter ser pedagogerna med utomhuspedagogik samt 
på vilka sätt kan platsen ha betydelse för utomhuspedagogik? 

För att få svar på våra frågeställningar intervjuades 14 pedagoger på fyra olika förskolor 
i kommunen. Ingen av förskolorna hade någon speciell inriktning mot 
utomhuspedagogik. Intervjuerna dokumenterades genom ljudinspelning och 
transkriberades senare till text, för att kunna återge respondenternas egna ord. 

Resultatet av undersökningen visar att pedagogerna har många tankar om 
utomhuspedagogik. Pedagogerna uttrycker bland annat att utomhuspedagogik handlar 
om att lärandet kan flyttas ut, genom upplevelser på förskolegården, i skogen och även 
närmiljön. De pekar på sin egen funktion i uterummet och visar på vikten av att vara 
närvarande och fånga upplevelser tillsammans med barnen i utemiljön. Fördelar som 
visar sig i resultatet handlar om värdet av naturens tillgångar, som kan inbjuda till 
lärande på ett lekfullt sätt. Nackdelar som nämns av pedagogerna behandlar 
personalresurser, kläder, väder och osäkerhet vid utflykter. 
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1 INTRODUKTION 

Samhället har förändrats och idag är barn inte ute i naturen lika mycket som förr. 
Den naturliga kontakten med utemiljön har minskat exempelvis på grund av teknisk 
utveckling och att människor har flyttat från landsbygd till städer (Brügge & 
Szczepanski, 2002). Szczepanski (2008) hävdar att samhället idag utvecklas mot att 
gå ifrån naturen. Eftersom denna förändring har skett funderar vi på hur pedagoger i 
förskolan ser på barns utevistelse. Därför har vi frågat verksamma pedagoger vilka 
tankar de har kring utomhuspedagogik. 

Efter att vi tagit del av forskning kring utomhuspedagogik har det framgått att det ses 
som en fördel att lära genom verkliga upplevelser för att få ett helhetsperspektiv i 
lärandet. I mycket av den litteratur vi läst tas det upp att lärande bör ske i ett 
växelspel mellan ute och inne, vilket betyder att barn ska få möjligheter att uppleva 
olika lärmiljöer.  Szczepanski (2008) anser att forskning om miljöns betydelse kan ge 
mer kunskap om vikten av att barn får uppleva en varierad och naturlig lärmiljö. 
Även läroplanen för förskolan nämner den varierade miljöns betydelse:  

Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad 
miljö och i naturmiljö. (Utbildningsdepartementet, 1998, s 7) 

Utifrån aspekten av miljöns betydelse för lärandet är det intressant att undersöka hur 
verksamma pedagoger ser på lärande i utemiljön. Eftersom vi vill ha olika tankar 
kring utomhuspedagogik har vi i vårt arbete tagit upp både värden och svårigheter 
som verksamma pedagoger upplever. 
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2 BAKGRUND 

Nedan presenteras en definition av utomhuspedagogik. Det presenteras också 
tidigare forskning och litteratur inom ämnet som tar upp historiska pedagogiska 
tankar, värden och svårigheter med utomhuspedagogik, pedagogens roll samt 
platsens betydelse. 

2.1 En definition av utomhuspedagogik 

En definition av utomhuspedagogik har gjorts av en forskargrupp vid Nationellt 
Centrum för Utomhuspedagogik vid Linköpings Universitet (2004): 

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

(Nationellt Centrum för Miljö- och Utomhuspedagogik, 2004) 

2.2 Historiska pedagogiska tankar 

Redan långt före Kristus fanns det tankar om hur man i lärandet kunde använda teori 
och praktik i samspel med varandra. Dessa tankar finns synliga när man ser tillbaka 
på pedagogikens historia där många beskriver fördelarna med utomhuslärande som 
ett komplement (Kroksmark, 2003).  

Aristoteles (384-322 f.Kr) beskriver våra sinnesintryck som viktiga för att lära oss 
förstå och göra världen omkring oss begriplig. Han förespråkade att kunskap uppnås 
genom att själv uppleva i verkligheten. Lärandet ska ske både med fysisk aktivitet 
och genom boklig bildning i harmoni med varandra. Han nämner även att vårt 
samspel med andra människor är ett led i vår utveckling som formar hur vi blir. På 
liknande sätt beskriver Johan Amos Comenius (1592-1670) att barn inte bara ska lära 
utifrån boklig kunskap, utan skriver om att elever ska lära utifrån verkligheten och 
arbeta konkret med naturligt material. Han hävdar att man lär bäst genom att få se 
och bilda sig en egen uppfattning om tingen istället för att barnen ska göra sig 
föreställningar utifrån andras beskrivningar. Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) 
uttrycker tankar kring lärande och tar upp att människor kan få intryck på tre olika 
sätt. Han anser att man får det genom påverkan från andra människor, genom vår 
omgivning och förhållandena i den och livserfarenhet samt från vår natur och de 
anlag vi föddes med (Kroksmark, 2003). 

Johan Heinrich Pestalozzi (1746-1827) tar upp att det är bättre att göra saker konkret 
och att få använda både kroppen, hjärnan och hjärtat i inlärningen. Han anser att 
målet med lärandet ska vara att utveckla en egen drivkraft för att komma vidare i 
lärande och upplevelser. Han hävdar också att det är av betydelse att barnen ser saker 
i ett sammanhang för att ha lättare att förstå (Kroksmark, 2003). 
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Även Rousseau beskriver att egna erfarenheter och handlingar har betydelse: 

Ni unga uppfostrare, jag ber er uppmärksamma detta exempel liksom jag ber er 
komma ihåg att er undervisning alltid bör bestå mer av handlingar än av ord, ty 
barnen glömmer lätt, vad de sagt, och vad man sagt dem, men inte vad de gjort 
eller vad man gjort dem. (Kroksmark, 2003, s 191) 

Ellen Key (1849-1926) förespråkar lärande utanför klassrummet och beskriver att 
skolan ska vara en förberedelse för barnens kommande liv där de får bilda egna 
uppfattningar utifrån sina egna upplevelser. På liknande sätt framhåller John Dewey 
(1859-1952) att barnens tid och uppmärksamhet bättre skulle kunna tas tillvara om 
de fick öva sin förmåga att bilda egna begrepp utifrån sina upplevda erfarenheter 
istället för att bara inrikta sig på inlärning i klassrummet (Kroksmark, 2003). Dewey 
(1980) tar upp att man inte upplever sin omvärld som uppdelad i olika områden, utan 
allt har samband med vartannat när man upplever och lär sig genom erfarenhet. 
Skolan delar däremot in lärandet i olika ämnen, något som Dewey (1980) anser att 
barn inte har erfarenhet av. 

2.3 Värden med utomhuspedagogik 

Idag finns det en hel del forskning som tar upp fördelarna med hur lärande utomhus 
kan samverka med traditionellt inomhuslärande. Dahlgren och Szczepanski (2004) 
anser att det finns vissa olikheter mellan de olika lärandemiljöerna och hävdar att de 
därför bör komplettera varandra. De anser att ett medvetet växelspel mellan 
traditionellt lärande inne och lärande utomhus kan ge kunskapen djup. Brügge och 
Szczepanski (2002) har liknande tankar om att utomhusundervisning kan vara en bro 
mellan teori och praktik. Även Dahlgren (2007) uttrycker detta på ett snarlikt sätt då 
han skriver att förståelse underlättas om man växlar mellan att lära i verkliga 
sammanhang och att lära genom den traditionella undervisningen. Han anser att, när 
det gäller utomhuspedagogik, sker lärandet utifrån en helhet till skillnad från det 
traditionella lärandet som han beskriver som riktat mot delar av verkligheten. 
Wallers (2007) undersökning om barns utomhuslek i tidig ålder visar att 
utomhusmiljön kan ge nya idéer till att sammanbinda ute och inne. I artikelns resultat 
skriver Waller (2007) att tankar från barn kan ge uppslag till gemensamma projekt 
som kan vidareutvecklas både inomhus och utomhus. 

En mycket betydelsefull del av utomhuspedagogikens identitet är direkta upplevelser 
i lärmiljön (Brügge & Szczepanski, 2002). Bergholm (2006) visar på en rad olika 
fördelar med utomhuspedagogik. Hon anser att barns upplevelser i ett praktiskt 
sammanhang främjar både samarbete och samspel i barngruppen. Hon tar även upp 
fördelen med att barn får möjlighet att använda flera sinnen när de lär utomhus, och 
att det kan locka fram intresse och nyfikenhet. Hon argumenterar för 
utomhuspedagogik som ett komplement till det traditionella lärandet inomhus. I 
Szczepanskis (2008) undersökning om lärares uppfattningar om 
utomhusundervisning framgår att pedagoger ser uterummet som en förlängning av 
klassrummet och att barnen genom utemiljön kan få möjligheter till konkreta 
upplevelser som kan fylla ut teorin som lärs inomhus. Brügge och Szczepanski 
(2002) skriver om att utemiljön ger utmaningar där barn får möjlighet att använda sin 
kreativitet på varierade sätt vilket kan ge barn möjligheter att ta till sig kunskap på 
olika sätt. 
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Utemiljöns mångfald kan erbjuda en utmanande lärmiljö som kan vara motiverande 
eftersom pedagogen har möjlighet att utgå från det som barnen visar intresse för 
(Ericsson, 2004). Brügge och Szczepanski (2002) uttrycker liknande tankar då de 
skriver att uterummet är en kunskapskälla, en resurs rik på material och att 
uterummets oändlighet kan bidra till motivation vilket kan skapa delaktighet och 
inlevelse i lärprocessen. 

Dahlgren och Szczepanski (2004) hävdar att framgångsrikt lärande grundar sig på 
variation av olika lärmiljöer och att denna variation kan stimulera individers olika 
inlärningsstilar. Utemiljön kan både vara rum för lärande men också skapa innehållet 
i lärandet i form av konkreta erfarenheter. De konkreta erfarenheterna kan stimulera 
sinnen som klassrumssituationen inte kan och naturen kan syfta till att ge en mer 
verklig upplevelse än text och bild. Undervisning ute i vårt landskap kan ses som en 
tillgång när det gäller att göra det abstrakta konkret. I Waites (2007) undersökning 
om vad barn själva ser som fördelar med utomhuslärande, visar resultatet att barnen 
anser att det är lättare att tro på det de verkligen ser än att läsa det i en bok. Barnen 
beskriver exempelvis när de varit på en utflykt till en damm, där de bland annat 
tittade på grodrom och upptäckte olika saker som växte i dammen. Barnens 
kommentarer efter utflykten visar på att det finns ett värde i äkta naturupplevelser, då 
de berättar att de bättre minns detaljer för att de själva har sett och upplevt. 

Dahlgren och Szczepanski (2004) hävdar att om man involverar de fem sinnena ökas 
uppmärksamheten och genom att integrera kroppen i lärandet stimuleras även 
känslor vilka är viktiga för både lärande och minne. Szczepanski (2007) beskriver 
hur naturen påverkar oss genom att vi blir mer uppmärksamma, lugnare och mer 
koncentrerade utomhus, något som han beskriver som en reaktion som kan finnas 
kvar från vår historiska ursprungsmiljö. Dahlgren och Szczepanski (2004) tar upp att 
kontakten med naturen har betydelse och anser att känslomässig involvering i 
lärandet ute skapar minnen som senare bildar kunskap. Waite (2007) har gjort en 
undersökning om vuxnas minnen av lärande utomhus i barndomen. Resultatet i 
undersökningen visade på att de flesta har positiva minnen från utomhusvistelse och 
att många av minnena innehöll känslor av spänning och lustfylldhet. De vuxna 
berättade att de t.ex. mindes namn på växter som de hade lärt sig för över 50 år sedan 
när de var ute i naturen.  

Dahlgren och Szczepanski (2004) skriver att när lärandet får verklighetsanknytning i 
den fysiska miljön ökar både den kroppsliga och sinnliga delaktigheten. Eftersom 
utomhusaktiviteter innebär möjligheter till kroppslig rörelse, ökar även hjärnans 
stimulans, vilket skapar förutsättningar för koncentrationen och uppmärksamheten. 
Granberg (2000) tar upp att rörelse och motorikträning i utevistelse ses som en fördel 
för både små och stora barn, då de får tillfälle att röra sig. Hon argumenterar för att 
små barns utemiljö ska vara varierande för att tillgodose t.ex. de motoriska behoven. 
Även Grahn (2007) uttrycker att barn bör få möjligheter att använda sin fysiska 
förmåga i utemiljön. Han visar på forskningsresultat av hur barns motorik- och 
koncentrationsförmåga påverkas av möjligheten till vistelse i naturmiljö. Resultaten 
visar på skillnader mellan barn som inte har tillgång till naturområden och barn med 
tillgång till naturområden. Han hävdar att barn med möjligheter att vistas i naturmiljö 
kan utveckla bättre motorisk färdighet eftersom de får tillfälle att röra sig på olika 
sätt.   
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2.4 Svårigheter med utomhuspedagogik 

Bergholm (2006) tar upp möjliga nackdelar och hinder i samband med 
utomhuspedagogik. Hon beskriver att ett hinder kan vara var verksamheten är 
belägen i förhållande till naturområden. När verksamheten är belägen långt från 
naturen tenderar pedagoger att se större hinder än om de har naturmiljö nära. Hon 
nämner också att ekonomiska begränsningar kan vara ett hinder. 

Pedagogers osäkerhet inom området kan vara ett hinder för hur de väljer att använda 
sig av utomhuspedagogik (Bergholm, 2006). Strotz och Svenning (2004) anser att 
pedagogers osäkerhet och ovilja kan bottna i bristande erfarenheter av 
utomhusundervisning. Detta är något Szczepanski (2008) håller med om och 
hänvisar även till att osäkerheten kan grunda sig i att man inte har samma kontroll 
ute som i ett klassrum. Brügge och Szczepanski (2002) skriver att man bland annat 
av säkerhetsskäl bör tänka på barngruppernas storlek i relation till antal pedagoger 
vid utflykter utanför förskolegården. De beskriver att det alltid bör vara minst två 
pedagoger för att en ska kunna gå ifrån om något händer. Om det är för få pedagoger 
finns heller inte möjligheter till att dela upp den stora gruppen i mindre grupper och 
ha olika aktiviteter. Tillfällena att ge det enskilda barnet egentid är även de 
begränsade om det finns för få vuxna. 

Bergholm (2006) beskriver att föräldrars tveksamhet om värdet av att lära utomhus 
också kan vara en nackdel för utomhuspedagogiken. Hon hänvisar till att 
styrdokumenten kan synliggöra de pedagogiska tankarna kring utevistelse och att 
pedagoger bör förklara för föräldrar vad utomhuspedagogik innebär och att barnen 
utvecklas inom flera områden genom att vara utomhus. Hon tar även upp att barns 
klädsel kan vålla problem, om föräldrar inte fått tydlig information om vilka kläder 
som krävs för längre utevistelse. Granberg (2000) skriver att även personal på 
förskolan kan vara negativt inställda till utomhusvistelse exempelvis på grund av 
vädret. Ett annat hinder för pedagogisk verksamhet utomhus kan enligt Szczepanski 
(2008) vara att pedagoger upplever att en del material i verksamheten enbart är 
anpassat för inomhusbruk.  

Både Bergholm (2006) och Ericsson (2004) skriver att utomhusmiljön kan upplevas 
olika av barn och att en del barn kan vara rädda för okända miljöer. Ericsson (2004) 
skriver att en del barns ovana och brist på tidigare erfarenheter av att vistas ute kan 
göra utomhusvistelse till en otrygg situation. Hon skriver att en del pedagoger 
upplever att barn ibland kan ha svårt att komma till ro i uterummet. Vissa barn kan 
bli högljudda och kan ha svårt att slappna av vilket bidrar till att lärandet i vissa fall 
uteblir. En obekant miljö kan skapa nya roller i barngruppen som kan göra gruppen 
orolig. En del barn kan ha svårt att ta till sig uterummet som en lärmiljö vilket kan 
göra att de har svårt att se meningsfullheten med utevistelsen. Bergholm (2006) och 
Waller (2007) anser att det är en fördel att vara ute mycket i tidig ålder, eftersom det 
vänjer barn vid lärande i naturen och utomhusvistelse blir en naturlig del. Waller 
(2007) hävdar, utifrån sin undersökning om barns utomhuslek i tidig ålder, att barn 
regelbundet bör få möjligheter att uppleva naturen och att det ger trygghet att 
återkomma till samma plats flera gånger. 
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2.5 Pedagogens roll  

En undersökning gjord av Tal och Morag (2009) handlar om lärarstudenter som 
praktiskt får använda sig av utomhuspedagogik. Undersökningen ger även 
studenterna möjlighet att synliggöra sina tankar om vad de lärt sig. Resultatet visar 
på hur viktigt det är att studenter under lärarutbildningen får praktisk erfarenhet av 
utomhusundervisning, eftersom det gör att man blir säkrare i den miljön. I 
undersökningen framgår också att positiva erfarenheter av utomhuspedagogik och 
möjligheter till reflektion under utbildningen, motiverar till att använda sig av 
utemiljön i det framtida yrket. Även Bergholm (2006) hävdar att kunskaper om 
utomhusundervisning bör ges större plats i lärarutbildningen. Hon anser att det borde 
ge pedagoger ökad kunskap i ämnet som gör att de kan känna sig tryggare i att 
använda sig av utomhusmiljön i sitt yrke. Granberg (2000) tar upp att ökad kunskap 
om hur barn beter sig ute och en god planering kan hjälpa pedagoger att känna sig 
mer trygga i uterummet. Tal och Morag (2009) lyfter fram tankar om att pedagogers 
brist på tilltro till den egna förmågan kan vara en utmaning i läraryrket. Brist på 
kunskap kan göra att pedagogerna är osäkra på vilka hinder för lärande som kan 
finnas i samband med utomhusundervisning.  

Mårtensson (2004) visade, i sin undersökning som handlar om den fysiska miljöns 
betydelse för barns utomhuslek, att pedagogerna inte vanligtvis tog egna initiativ till 
att interagera med barnen utomhus. Även Wallers (2007) undersökning tar upp att 
barn upplever lek ute som något de gör själva utan inblandning från vuxna och att 
vuxna inte samspelar med barnen i den utsträckning de skulle kunna för att främja 
barns lärande. Om de vuxna tar mer del av barnens aktiviteter och upplevelser kan de 
hjälpa barnen att utvidga sitt lärande. Detta visar på vikten av engagerade pedagoger. 
Waller (2007) pekar också på att det behövs mer forskning om pedagogens funktion i 
lärandet utomhus, för att främja ett mer gemensamt lärande mellan barn och 
pedagoger. Tal och Morag (2009) beskriver att även pedagogens attityd till naturen 
kan påverka vilken upplevelse barnen får. 

2.6 Platsens betydelse  
Att tro att lärandet äger rum enbart på en speciell tid och plats är lika felaktigt 
som att påstå att lärandet i utemiljön är den enda vägen till kunskap. (Brügge & 
Szczepanski, 2002, s 27-28) 

Citatet ovan visar på att det inte går att binda lärande till en specifik plats. Det finns 
många platser utomhus, både i form av t.ex. förskolegårdar eller naturliga 
skogmiljöer, som kan erbjuda olika upplevelser och utöka barnens kunskaper             
(Brügge & Szczepanski, 2002).  

Ericsson (2004) beskriver att barn idag inte lever lika nära naturen som förr. Hon 
uttrycker att detta kan bero på att fler människor bor i städer och inte har samma 
möjligheter att komma ut i naturen. Även tiden är en faktor som har betydelse i 
sammanhanget eftersom de som bor i städerna måste avsätta mer tid och planering 
för att förflytta sig till den vilda naturen. Förr fanns en vardaglig kontakt med 
naturen som i takt med samhällets utveckling minskat.  
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Grahn (2007) visar på att förskolebarn idag inte har särskilt stora möjligheter att 
vistas ute i naturen mer än den tid de har när de är ute på förskolegården. Han anser 
att det därför är viktigt att tänka på hur förskolegården är utformad. Han visar på att 
det ska finnas både buskar och träd naturligt på förskolegården för att ge barnen bra 
lekmöjligheter. Om det finns för få platser på gården som barnen vill använda att 
leka på kan det leda till konflikter mellan barnen när flera vill vara på samma plats. 
Därför hävdar han att det är bra med stora ytor för både barnen och pedagogerna. 
Stora ytor med varierad miljö ger också barnen möjligheter att finna den plats som 
passar dem själva bäst. 

Mårtensson (2004) såg, i sin undersökning om den fysiska miljöns betydelse för 
barns utomhuslek på förskolegården, leksammanhang där barnen samspelar med den 
fysiska miljön och använder hela sin kropp i integration med landskapet. Hon visar 
på att det ibland verkar som att det är miljön som leker med barnen och tar även upp 
att barn utomhus har förutsättningar att ägna sig åt andra lekar än inomhus, 
exempelvis klättra i träd, springlekar och även fantasilekar, något som gör att leken 
kan utvecklas mer fritt. Mårtensson (2004) beskriver vidare hur kontakten med 
omgivningen stimulerar barnens sinnen och hur specifika platser bidrar till 
känslomässigt engagemang. Lieberg (2002) beskriver hur man på Coombes School 
utanför London använder sig av hela uterummet som lärmiljö och att den fysiska 
platsen bildar den pedagogiska verksamheten. 
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3 PROBLEM 

Syftet med undersökningen är att få inblick i hur pedagoger tänker kring 
utomhuspedagogik, för att visa vilka värden och svårigheter pedagoger ser. Vi vill 
även undersöka hur pedagoger förhåller sig till att använda sig av utomhusmiljön 
som komplement till det traditionella lärandet inomhus och på så sätt ge barnen en 
helhetsupplevelse. 

 Hur uppfattar pedagoger i förskolan utomhuspedagogik?  

 Vilka värden ser pedagoger med utomhuspedagogik? 

 Vilka svårigheter ser pedagoger med utomhuspedagogik? 

 På vilka sätt kan platsen ha betydelse för utomhuspedagogik? 
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4 METOD 

Här nedan presenteras hur vi gått tillväga för att utföra vår undersökning. Vi 
beskriver val av metod, undersökningsinstrument, urval, genomförande, bearbetning 
av data, etiska förhållningssätt och tillförlitligheten i arbetet. 

4.1 Val av metod 

Till en början utformades enkätfrågor som ett tänkt undersökningsinstrument. När 
frågorna utformades kom vi fram till att det var svårt att använda sig av enkätfrågor 
med fasta svarsalternativ när det gäller att få fram individers tankar och 
uppfattningar. Det blev många öppna frågor med svar som måste skrivas, förklaras 
och utvecklas vilket enligt Trost (2001) kan göra det ansträngande för 
respondenterna att fylla i. Han avråder från att använda öppna frågor i enkäter, 
eftersom svaren kan vara svårlästa på grund av t.ex. handstil eller för lite text. Detta 
kan göra att många enkäter faller bort, vilket betyder att man måste skicka ut ett stort 
antal enkäter för att få tillräckligt med material att analysera (Trost, 2001). Därför 
valdes istället intervju som undersökningsinstrument. Vi använde oss av en 
fenomenografisk metod som beskrivs av Patel och Davidsson (1991) och handlar om 
att studera människors uppfattningar.  

4.2 Undersökningsinstrument 

Intervjufrågorna utformades utifrån syftet som handlar om hur pedagoger tänker 
kring utomhuspedagogik. I intervjufrågorna fanns till en början frågor om 
förskollärares syn på utomhuspedagogik, dess för- och nackdelar och hur de 
upplevde omgivningens intresse för uterummet. När första utkastet till 
intervjufrågorna hade formulerats gjordes provintervjuer med två förskollärare, dels 
för att se hur lång tid en intervju tog och dels för att kunna utveckla eventuella 
följdfrågor. Provintervjuerna gav idéer till nya och mer utvecklade frågor om 
exempelvis vilket material som används vid utevistelse och vilka platser i naturen de 
brukade besöka (se bilaga 1). Undersökningen utgick från intervjufrågor av öppen 
riktad karaktär som innebär att den intervjuade får möjlighet att beskriva sin egen 
uppfattning av ett fenomen. Ett förutbestämt ämne, i detta fall utomhuspedagogik, 
undersöktes med olika frågeområden. En öppet riktad intervju med syfte att 
undersöka och dra slutsatser kvalitativt fångar skilda uppfattningar eftersom 
intervjuerna blir helt olika beroende på hur respondenterna svarar. Svaren belyser 
olika sidor av fenomenet och kan på så sätt ge ökad förståelse (Lantz, 2007). 

4.3 Urval 

Vår urvalsgrupp bestod av verksamma pedagoger i förskoleverksamhet. Vi tog 
kontakt med förskolor där vi på något sätt hade personliga kontakter, vilket innebar 
att vi använde oss av ett urval som var tillgängligt för oss, ett så kallat 
bekvämlighetsurval (Trost, 2001). 14 pedagoger i fyra olika förskoleverksamheter i 
kommunen valdes ut, två förskolor på landsbygden och två i tätorten. Av de 
pedagoger som intervjuades var tolv kvinnor och två män. Elva av pedagogerna var 
utbildade förskollärare, två var barnskötare och en var fritidspedagog. Pedagogerna 
har varit verksamma i yrket mellan 4 och 40 år. De förskolor som valdes ut hade 
ingen speciell inriktning mot utomhuspedagogik. 
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4.4 Genomförande 

Den första kontakten med olika förskolor i kommunen var via telefon och gjordes 
som Patel och Davidsson (1991) nämner i god tid före intervjuerna. Vi gjorde då en 
förfrågan om vi fick komma dit och göra intervjuer om pedagogers tankar kring 
utomhuspedagogik. Vi förklarade syftet med undersökningen och hur den skulle gå 
till och bad att få återkomma när de tänkt över vilka som ville ställa upp på intervju. 
Vid andra kontakten fick vi besked om hur många på varje förskola som var villiga 
att delta och datum och tid bestämdes.  

Intervjuerna genomfördes på pedagogernas arbetsplatser. Vi placerade oss i en ostörd 
miljö, något som Lantz (2007) nämner är viktigt. På en av arbetsplatserna användes 
ett litet rum i anslutning till personalrummet, och på en annan arbetsplats användes 
ett mindre kontor. På de andra två ställena användes förskolans personalrum. Alla 
intervjuer utfördes under samma vecka, men olika dagar. Varje intervju varade i ca 
25 minuter, vilket sammanlagt blev ca fem timmar och 50 minuters material att 
arbeta med. 

Innan intervjuerna informerades respondenterna om att det skulle ske ljudinspelning 
under intervjun för att få med deras exakta svar (Patel & Davidsson, 1991). Alla gav 
sitt tillstånd till att bli inspelade. Vi som intervjuare märkte dock en skillnad på 
samtalet när ljudinspelningen stängts av. Respondenterna verkade mer avslappnade 
och hade lättare att uttrycka sig när ljudinspelningen var över. Patel och Davidsson 
(1991) tar upp att det är vanligt att respondenterna gärna försöker framstå som 
kunniga och ge rätt svar så länge samtalet spelas in. 

4.5 Bearbetning av data 

När intervjuerna var klara och inspelade transkriberades de till text. Detta skedde 
samma dag som intervjun eller dagen efter. Vi läste det transkriberade materialet 
enskilt flera gånger. Den som intervjuat i tätort läste sitt intervjumaterial och den 
som intervjuat på landsbygd läste sitt och letade svar på frågeställningarna som sedan 
delades in i olika teman. Efter det jämförde och diskuterade vi tillsammans de 
resultat vi hittat, och det gjordes sammanställningar i olika kategorier. Patel och 
Davidsson (1991) beskriver att resultatkapitlet i en kvalitativ undersökning vanligtvis 
innehåller en blandning av författarens egna tankar och citat från intervjupersonerna. 
Utifrån vårt syfte skrevs sedan kategorier i resultatkapitlet som belystes med citat 
från respondenterna. 

4.6 Etiska förhållningssätt 

För att följa de forskningsetiska principerna har vi enligt Vetenskapsrådets (2001) 
informationskrav varit noga med att upplysa de som ska intervjuas om syftet med 
undersökningen, att deras medverkan var frivillig och att de hade rätt att avbryta 
intervjun när de ville. De informerades också om att intervjun skulle spelas in för att 
kunna transkriberas till text vid ett senare tillfälle. Deltagarna ska även enligt 
Vetenskapsrådets (2001) samtyckeskrav ge sitt samtycke till att intervjun genomförs. 
Enligt konfidentialitetskravet ska de uppgifter som vi får behandlas konfidentiellt 
och med det menas att det enbart är intervjuarna som kommer att lyssna på 
inspelningarna och att det i undersökningen inte kommer att framgå vilka personer 
som har medverkat. Vi har också tagit del av nyttjandekravet som innebär att de 
uppgifter som framkommit under intervjuerna endast ska användas i vår uppsats. 
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4.7 Tillförlitlighet  

Intervjuerna gjordes var för sig, en av oss intervjuade i tätorten och en på 
landsbygden. Intervjufrågorna har varit samma för oss båda och vi har försökt att 
genomföra intervjuerna i en ostörd miljö, men skillnader i tolkningar kan ha uppstått 
eftersom vi har varit två som intervjuat. Trost (2001) nämner att intervjusituationen 
ska vara liknande för alla intervjuade för att ge en bättre tillförlitlighet.  
Undersökningen går ut på att få fram pedagogers tankar och uppfattningar kring 
utomhuspedagogik och undersökningens resultat ses därför som trovärdigt, eftersom 
respondenternas tankar har återgetts som citat för att tolkningen inte ska komma för 
långt ifrån det som verkligen uttalades under intervjuerna.  
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5 RESULTAT 

Nedan presenteras kategorier och teman som växt fram vid bearbetning av 
intervjumaterialet. Resultatet bygger på pedagogers tankar om utomhuspedagogik 
och belyser olika tolkningar som finns i verksamheten. Det handlar om pedagogers 
uppfattningar, värden med utomhuspedagogik, svårigheter med utomhuspedagogik, 
pedagogens roll samt platsens betydelse. 

5.1 Pedagogers uppfattningar av utomhuspedagogik 

I vår undersökning frågade vi pedagoger bland annat om vad de tänker på när de hör 
ordet utomhuspedagogik eller vad utomhuspedagogik är för dem. Det fanns många 
olika tankar kring utomhuspedagogiken och vi har tagit upp en del av dem nedan. 
Pedagogerna har definierat utomhuspedagogik som något som kan ske bland annat 
på förskolegården och i skogen. Någon tar också upp närmiljön i sin definition av 
utomhuspedagogik. Pedagogerna talade om att lärandet kan flyttas ut och bli ett 
komplement till traditionellt lärande. Uppfattningarna handlade också om att genom 
utomhuspedagogik kunna skapa en helhet mellan ute och inne samt belyser värdet av 
upplevelser i uterummet. 

5.1.1 Skog, gård och närmiljö 

När pedagogerna svarar på vad utomhuspedagogik är för dem visar svaren på att de 
ser att utomhuspedagogik framförallt handlar om att vistas på förskolegården och i 
skogen. 

Ja alltså nu pratar jag mest om skogen för det är där som jag känner att det 
pedagogiska är, fast egentligen är det ju utomhuspedagogik på gården med. 

Alltså det är ju natur och vad ska vi säga, jag tycker personligen att skogen är 
den bästa utomhuspedagogik man kan ha. 

En pedagog beskriver hur man kan arbeta med utomhuspedagogik på gården genom 
att ta tillvara på pedagogiska tillfällen tillsammans med barnen. 

Det gör man ju hela tiden egentligen, om man tänker efter så bara när man sitter 
och bakar kakor i sandlådan, så pratar man om den största och den minsta och ja, 
det kommer ju in hela tiden. 

En annan pedagog beskriver hur utomhuspedagogik finns med i all närmiljö, inte 
bara på förskolegården eller i skogen. 

Ibland så kan vi ta och gå promenader mot en lekpark eller bort mot en skola, 
och ibland har vi inte nån slutdestination, utan vi är bara ute och går för det är så 
mycket man upptäcker på resan dit eller på vägen hem. 

5.1.2 Flytta ut lärandet 

I svaren vi fick framgår att flera av pedagogerna anser att mycket de gör inomhus 
kan de även göra utomhus.  

Egentligen tänker jag inte på något särskilt, för jag tycker att det man gör inne 
kan man även göra ute. 

Ja mycket ute! Det finns oändligt känns det som, men att det är ju verkligen 
något att ta tillvara på för allt behöver inte va inomhus, utan utomhus är 
verkligen som en pedagog med. Det finns verkligen möjligheter! 
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De har också tankar om att utomhuspedagogik handlar om konkreta upplevelser och 
att det uppskattas av barnen. 

Utomhuspedagogik, men då tänker jag på det man kan göra ute liksom, att 
istället för att sitta inne och göra det teoretiskt, kan man göra det praktiskt ute. 

Ja det är ju ett enkelt och kanske roligare sätt att arbeta ute i naturen med vissa 
saker till skillnad från att sitta inne. 

5.1.3 Skapa en helhet 

Någon pedagog beskriver att utomhuspedagogiken inte bara handlar om ute, utan att 
det är en del av ett sammanhang. Hon tar upp att barnen måste få en chans att tänka 
efter själva för att skapa en helhet av sin vardag. 

Alltså, jag tänker ju också på att utomhuspedagogiken börjar ju egentligen redan 
inne då. Med möjligheten att lära sig att klä på sig, ha ett tänk: Vad behöver jag 
ha på mej nu för att jag ska kunna leka länge ute? Är det blött ute: Vad behöver 
jag ha på mej? Ge barnen en möjlighet att tänka själva: Ja idag behöver jag 
verkligen ha galonbyxorna och stövlarna. Det är ju det som är det viktiga med 
utomhuspedagogiken, att det blir ett helhetstänk. 

De flesta pedagogerna uttrycker att de också tar in naturmaterial och arbetar vidare 
med inomhus. I en del av svaren kan vi se att naturmaterial används som ett 
komplement i lärandet. Nedan beskriver någon hur de ser att man kan komplettera 
ute och inne för att få fram en helhetskänsla hos barnen. 

Ja det gör vi, sist hade vi tagit med pinnar när vi går vår runda i skogen, sen har 
vi limmat glitter på dom, sen hänger vi upp dom och så pratar vi om dom. Vilken 
som hänger först, sist och i mitten. Vilken är längst, kortast, tjockast och så får vi 
in alla dom begreppen. 

5.1.4 Vikten av upplevelser 

Ett flertal av pedagogerna tar upp att upplevelsen i naturen är en viktig del av 
utomhuspedagogiken. 

Men just det här, jag trycker väldigt mycket på upplevelser! Att man som 
pedagog också är där, att man inte bara släpper barnen vind för våg, utan man 
finns där, och: Titta där! Titta på fåglarna! Titta, oj nu skiner solen på vattnet, det 
glittrar… 

En viss undervisning finns ju, men man gör det i upplevelsen. Man kanske inte 
går ut i skogen och säger: Nu ska vi prata om… utan ekorren kanske kommer 
där, wow! Då fångar vi det! Det gäller att fånga väldigt mycket för stunden. 

Många utvecklar även begreppet upplevelse med att tala om möjligheter till att 
använda flera sinnen. De visar på att intryck man får utomhus kan stärka upplevelsen 
på att annat sätt än inomhus. 

…en jätteupplevelse att få gå till skogen. Bara stå och titta upp på himlen och se 
träden röra sig, få en sån upplevelse, en uteupplevelse, sinnesupplevelse är det 
ju. Den samma sinnesupplevelsen får vi ju inte inomhus, där det finns väggar 
som är stadiga. 

Att barnen får uppleva naturen och med lukter och känsel och så. 

Eller så leker vi olika lekar, att man ska blunda så ska man lyssna vad man hör i 
naturen. En del hör spöken och en del hör bilar. 
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5.2 Värden med utomhuspedagogik 

Pedagogernas uppfattningar om utomhuspedagogikens värden visar på att de flesta 
tar upp värdet av att barnen får komma ut och röra på sig. Andra aspekter som kom 
upp under intervjuerna var naturens alla tillgångar som t.ex. allt naturmaterial som 
kan användas. Många tar även upp att det finns möjligheter till lärande av matematik 
och språk i naturen och att närhet till skog och mark är positivt.  

5.2.1 Kroppsrörelse 

Ungefär hälften av de intervjuade pedagogerna ser värdet i att barnen får komma ut 
och röra på sig. Flera av dem nämner motorikträning i samband med 
utomhuspedagogik. 

Det är ju mycket som tränas tycker jag, i motorik och många sinnen som man 
använder när man är ute. 

Annars har vi kaniner vi gömmer, för att dom ska få träna sin motorik. Vi har en 
kaninmamma som är inplastad och så har vi några små kaninbarn och dom 
gömmer vi lite här och där på lite olika platser, för att dom inte bara ska röra sig 
där det är mest nertrampat, utan att dom går omkring lite. 

Sen tycker jag att det är väldigt viktigt att de rör sig väldigt mycket och får 
bygga upp kroppen. 

5.2.2 Naturmaterial – en tillgång 

Pedagogerna beskriver vilken typ av material de använder sig av när de är ute. 
Nästan alla vi intervjuat beskriver att det finns mycket material att arbeta med i 
naturen. De flesta menar att de använder sig av det som finns i skogen och sällan tar 
med sig annat material.  

Vi tar ju vara på naturen och använder det som finns i naturen, som mossor och 
pinnar och sånt. 

Men när man är i skogen tar man inte med sig material utan då är det ju sand, 
vatten och pinnar och stenar och stubbar och kottar och allt vad naturen har att 
erbjuda. 

En pedagog nämner ekonomin som en anledning att använda sig mer av 
utomhuspedagogik, eftersom naturens material inte kostar något. 

Utomhuspedagogiken överhuvudtaget tror jag är något det måste satsas väldigt 
mycket på för man har så mycket gratis och idag med de indragningar av olika 
slag vi har, att ingenting får kosta. 

5.2.3 Lära sig på lekfullt sätt 

Många pedagoger beskriver hur utemiljön ger möjligheter till att lära sig på ett 
lekfullt sätt. De tar upp hur man naturligt kan få in matematik och språk genom att 
använda sig av det som finns ute i skogen och på gården. 

Om man går till skogen, det kan ju va nån liten lek att man gömmer saker: Vad 
är det som inte tillhör, finns det nåt som inte tillhör skogen? Eller så ska man 
plocka exempelvis om man har siffran fem. Kan du plocka så här många kottar? 

Man kan få in matematik ute på gården, man kan räkna gatustenar, man kan 
räkna träplanker, man kan få in vardagsmatematik, se mönster. 
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Det behöver inte va saker man gör, utan att man benämner det hela, att man 
tänker på vad man säger. Man behöver inte göra en massa saker och mycket 
språk kommer in. 

5.2.4 Närhet till naturområden 

De svar vi fick av pedagogerna visar på att de ser ett värde i att ha nära till naturen. 

… vi har ju så enormt bra och har så nära till skogen, jättefin gård, många 
möjligheter, vi har verkligen så vi kan använda utemiljön! 

Våran förskola ligger ju bra här! Det är ju skogen, naturen och alla lekparker och 
allt. Det är ju gångbanor och inga bilar eller nånting. Man känner ju det att man 
när man väl går ut så kommer man ju ut i skogen liksom, bara det är ju en fördel! 
Man kan ju tänka sig andra i stan som har en bit att gå innan dom kommer till en 
skog...    

Sen, vi har ju nära till skogen, men det finns ju dom som inte har det, och det kan 
ju va ett hinder. 

5.3 Svårigheter med utomhuspedagogik 

Pedagogerna tar upp olika svårigheter och hinder som de kan se med 
utomhuspedagogisk verksamhet. Det handlar t.ex. om förskolans läge, för få 
pedagoger till barngruppens storlek, att synliggöra tanken bakom utomhuspedagogik, 
barnens kläder, väder och pedagogernas eget engagemang.  

5.3.1 Förskolans läge  

Några pedagoger talade om att förskolans läge i vissa fall kan vara ett hinder då man 
inte kan ha material liggande ute på gården under t.ex. kvällar och helger. En 
pedagog tar upp att de haft material i form av en hinderbana på förskolegården, men 
att materialet inte fick vara ifred. 

Det tråkiga är ju att det inte alltid får va ifred heller utan det kanske är folk tyvärr 
som är inne och rör det under helger eller så… 

5.3.2 Antal pedagoger och barn 

En del pedagoger tar inte upp att de upplever barngruppens storlek i förhållande till 
antal pedagoger som ett hinder, till skillnad från andra pedagoger, som anser att det 
går åt mycket personal för att gå ifrån förskolegården, och att barngrupperna är för 
stora.  

Det kräver ju personal! Att man går iväg, att man är tillräckligt med personal så 
man har koll på barnen. 

… då tar vi inte alltid med oss ettåringarna, då kanske dom är kvar på gården. 
Men ibland tar vi med dom ändå och sätter ner dom i skogen, så dom får krypa 
runt lite. Det beror på hur många personal vi är. Det är ju en nackdel, att det är 
personalkrävande. 

Sen kan jag tycka att det är för stora barngrupper ibland, så man inte kan göra 
det lika ofta som man gjorde förr. 
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5.3.3 Att synliggöra pedagogiken utomhus 

Några pedagoger nämner att föräldrar kan vara tveksamma till värdet av lärande 
utomhus på grund av att de kan ha svårt att se det pedagogiska arbetet. Pedagogerna 
menar att det är viktigt att synliggöra för föräldrarna att pedagogiskt arbete även sker 
utomhus, för att göra dem medvetna om barnens lärande. 

Ja, i alla fall våra föräldrar önskar ju att vi ska va ute så mycket som möjligt. Sen 
tror jag inte att dom tänker på själva pedagogiken, utan dom tänker bara på att 
barnen ska få frisk luft och möjlighet att röra sig. Så det är ju viktigt att få med 
dom i tankarna på vad det faktiskt är för nånting, att det är inte bara att dom får 
gå och lulla på gården, utan vi arbetar ju liksom pedagogiskt och mot lärande 
hela tiden. Det stannar ju inte av bara för att man går ut. 

Jag tror att många tänker att när vi går till skogen så går vi bara till skogen och 
där är vi och leker. Att man inte tänker på att man kan ha en pedagogisk 
verksamhet i skogen om man inte informerar föräldrar till exempel om vad man 
gör. Jag tror att dom ser det som en lekstund fast på en annan plats än här på 
gården. Och det ligger ju mycket i att vi måste va noga med att informera om 
vad vi gör när vi är där. 

5.3.4 Kläder och väder 

Några pedagoger nämner att barnens kläder kan vara ett problem vid utevistelse, om 
de inte har kläder efter väder. 

Svårigheterna är väl om barnen inte har bra kläder… så det kan ju ibland va ett 
hinder. 

Så vi har ju aldrig hört något negativt från föräldrar, men däremot är det ju vi 
som måste poängtera för föräldrarna att vi går ut i skogen så man måste ha 
stövlar och det går inte att komma i gymnastikskor. Det kan ju bli ett litet hinder. 

Några pedagoger tar också upp att vädret kan vara ett hinder. De menar att väder kan 
påverka både pedagoger och barn. De minsta barnen kan inte röra sig på samma sätt 
som de äldre när de har mycket kläder på sig eller när det är för kallt och mycket snö.  

Jag kan tänka mej, för dom allra minsta barnen just när det är kallt, när det är 
vinter. Det blir ju, dom rör ju inte på sig lika mycket i och med att dom inte kan 
gå. Dom större barnen dom rör ju på sig på ett helt annat sätt. Så just för dom 
allra minsta är det ju svårt att va ute om man tänker en hel dag alltså, för att det 
blir för kallt. 

Vintern är ju ett hinder med snön naturligtvis, man kan inte ge sig ut i skogen när 
det är en halv meter snö. Dom små barnen räcker inte över snön. 

Pedagogernas eget engagemang och intresse är också något som i samband med 
dåligt väder tas upp som ett hinder. 

Det är väl egentligen mycket en själv är väl det stora hindret kanske, om man 
inte är så drivande i utomhuspedagogiken på det sättet. Man kanske drar sig lite 
för att det är kallt eller man kanske drar sig lite för om det regnar. 
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5.4 Pedagogens roll 

Under intervjuerna framkom hur pedagoger ser på säkerheten vid de tillfällen när de 
är ute i naturen. De ger också exempel på hur deras egen inställning påverkar barns 
lärande ute och beskriver sin egen funktion. Några ger även exempel på hur 
erfarenheter från barndom och utbildningstid kan vara något man har användning för 
i arbetet. 

5.4.1 Pedagogers osäkerhet 

Några pedagoger uttalar att de känner en viss osäkerhet när de ska gå med 
barngruppen till skogen. De känner att de i skogen behöver ha mer uppsikt över 
barnen, eftersom de kan skada sig eller försvinna från gruppen med tanke på att de 
kan vara ovana vid terrängen. 

Man skulle ju vilja gå två personal till exempel, ja det går vi ju alltid till skogen, 
oavsett hur lite barn det än är ifall det skulle hända nåt. För det kan ju faktiskt 
hända nåt. Det finns en mobiltelefon att ta med sig, ifall man behöver ringa i 
skogen om nåt skulle hända. 

En del pedagoger beskriver hur de förebygger oro i barngruppen när de är i skogen. 

Och sen när vi är där så skärmar vi av med ett plastband, en ganska stor bit, för 
en del barn har svårt att veta hur långt dom kan gå ifrån utan att man ser dom, 
och då har vi en gräns så ser dom att: Dit får jag gå men inte längre. Och då blir 
det en trygghet, för många barn blir så oroliga: Vart får jag gå och vart får jag 
inte gå? 

Andra pedagoger uttrycker inte samma oro för säkerheten. De nämnde inte att de 
kände sig osäkra i samband med utevistelse utanför förskolegården. Istället fick vi 
svar som visade på att både pedagoger och barn kände sig trygga i naturen. 

Det är som jag sa, vi har matsäck med oss ena dan, som dom tar med sig 
hemifrån och i stora skogen och dom är så vana vid miljön, där behöver man inte 
göra nånting utom att man räknar ihop dom ibland.   

5.4.2 Pedagogers tankar om sin egen roll 

Flera av svaren vi fick visar hur pedagoger ser på sin egen funktion i uterummet. De 
menar att medvetenhet och engagemang är viktiga delar som man bör tänka på. 

Man måste ju hela tiden ha en plan och en tanke varför man gör olika saker! Och 
hela pedagogiken hänger ju samman oavsett om man är inne eller ute, och det 
spelar ingen roll, det viktigaste är att du som pedagog är engagerad och sen om 
det gäller målning inne eller ute spelar ingen roll. Bara man är engagerad, då kan 
man engagera barnen. 

En del pedagoger tar upp att det i samhället har skett en förändring som påverkar 
barns utevistelse. De poängterar därför betydelsen av sin egen roll i att visa barn 
naturen. 

Ja, jag tänker nog mest på att i dagens samhälle kanske inte föräldrar är ute lika 
mycket med sina barn i naturen. Och där har ju vi en möjlighet, att visa dom va 
som finns i naturen. 

Jag tänker på, jag tycker barn ska va ute mycket för det är de ju inte idag utan då 
är det viktigt att vi ser till att de får va ute mycket och röra på sig och få frisk 
luft. Alla mår ju bättre av det. 
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Några pedagoger nämner även att man ska vara närvarande och utgå från det barnen 
visar intresse för. De pratar om att fånga upplevelser och att både pedagoger och 
barn kan göra upptäckter som de senare kan bygga vidare på tillsammans. 

A och O i det hela är ju att fånga upplevelsen och det är en stor del i att göra 
barnen nyfikna. Just att, kommer det en ekorre så är det ju inte säkert att ekorren 
kommer tillbaka om tio minuter, utan det gäller ju just då. Och hur går vi vidare 
med det? 

Ser dom en liten insekt och kommer med det, så kan man ju bygga vidare på det 
liksom att: Ja titta, den har sex ben, eller va det nu kan va. Men likadant att jag 
kan komma med något: Titta nu har jag hittat en svamp, och då kan dom fortsätta 
på det. Man hjälper varandra att fortsätta hitta små intressesfärer då som man kan 
fortsätta jobba med. 

Ett fåtal pedagoger menar att de egna tankarna kan utgöra ett hinder. Man fokuserar 
på det negativa istället för att se det positiva. En del är medvetna om hur tankarna 
kan begränsa. 

Många gånger löser sig det mesta när man är i skogen eller när man är ute, 
egentligen tror jag många gånger att det är vi vuxna som sätter gränserna för 
barnen egentligen, dom tycker om att va ute. 

Det gäller att ha det här tänket, att kunna våga, utmana sig själv som pedagog 
och barngruppen och flytta ut verksamheten ute. Det är inte nåt konstigt, vi testar 
helt enkelt! Om det blir fel någon gång så lär man sig på det. 

5.4.3 Pedagogers erfarenheter 

Någon nämner att utbildningstiden har gett positiva minnen som kan hjälpa dem i 
arbetet med utomhuspedagogik. 

Annars är det ju det vita lakanet där det är lätt att lägga upp till exempel småkryp 
på, för där syns ju jättetydligt när en spindel går. Det tror jag faktiskt att jag fick 
lära mej på min utbildning för 26 år sen! För då va vi utomhus mycket… 

Några pedagoger berättade att de själva varit utomhus mycket i sin barndom och att 
dessa positiva erfarenheter bidrar till att de ser värdet av att ge barnen 
naturupplevelser. 

Själv va jag mycket i skogen som liten och det har jag haft nytta av. Det finns så 
mycket intryck som man får som man kan använda sig av ute och huvudsaken är 
att man kommer ut i skogen, och det tycker jag är viktigt och det gör vi här två 
gånger i veckan. 

… men egentligen tycker jag att det här är ett av de viktigare, man behöver röra 
på sig. Det fick ju vi göra när vi va små, då va man ute jättemycket på fritiden 
och så. 
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5.5 Platsens betydelse  

Många pedagoger tar upp att olika platser kan stimulera lärandet på olika sätt. Många 
förskolor har ett fåtal platser som de återkommer till som bjuder på olika upplevelser, 
det handlar om att bli bekant med miljön. Utrymmet utomhus ger också större 
möjligheter till varierade lekar.  

5.5.1 Återkommande platser 

Alla pedagoger beskriver att de har två eller tre platser som de går till ute i naturen. 
De nämner t.ex. att de har ”basläger”, ”lillskogen”,”storskogen” och stranden som 
återkommande platser de besöker. På en förskola har de även en ”runda” med olika 
stationer där de har olika aktiviteter. 

Vi går ju ut i skogen och går en promenad och då när vi har dom minsta barnen 
som är 2-3 år så brukar vi gå en runda i skogen, och det är backar upp och grenar 
att hänga i och det är, vi går alltid samma runda.  

Ställen häromkring. Har vi mindre barn eller att vi inte har så gott om tid, så går 
vi nästan precis här utanför staketet, till den lilla skogen, där vi säger lilla 
baslägret. Går vi längre så har vi ett annat ställe, ett annat basläger lägre bort i 
skogen. Så man kan säga att vi har två platser som vi varierar emellan. 

5.5.2 Lära känna miljön 

Ett fåtal pedagoger nämner att de ser fördelar med att barnen tidigt får lära känna 
naturmiljön och vistas ute i skog och mark. De menar att erfarenheter av naturen är 
värdefullt eftersom barnen blir tryggare ju mer de lär känna miljön. 

Barn rör sig inte så mycket idag som de gjorde förr i världen. De leker inte 
mycket ute i skogen, därför är det viktigt att de lär känna den miljön, så att de 
inte blir skrämda… 

Ett par pedagoger nämner hur barn med t.ex. utländsk bakgrund kan ha en annan 
upplevelse av skogsmiljön på grund av tidigare personliga erfarenheter. 

Och jag märkte ju när jag jobbade i en annan stad, där vi hade ganska många 
invandrarbarn, att dom absolut aldrig någonsin va ute i skogen. Och då kan man 
ju visa vad man kan äta i skogen, och att alla djur inte är farliga bara för att dom 
kryper omkring, alltså såna grejer, där kan jag känna, att där ger det mycket 
möjligheter, framförallt att visa dom barnen som kanske aldrig får vara där 
annars som inte har det som självklart i sin vardag när dom är hemma. 

Jag jobbade på ett annat ställe där det va mycket barn med utländsk bakgrund, 
där vi tog spårvagnen för att komma ut till en skog som inte va nån stor skog, 
men att det ändå va liksom ett grönområde. I början va ju barnen livrädda alltså! 
Kom det nåt och flög förbi eller kom det en mask eller ja såna saker som är 
väldigt fascinerande, dom flesta barnen tycker ju ändå att det är fascinerade när 
det kryper, men dom va totalt livrädda! Och det kan ju va den här rädslan att det 
faktiskt finns farliga kryp i hemlandet eller att de aldrig upplevt skogen som jag 
sa. Men vi va väl där i alla fall en gång i veckan för att dom skulle förstå att det 
inte va nån fara. 
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5.5.3 Möjlighet till andra lekar 

Ett flertal pedagoger talar om att uterummet erbjuder möjligheter till fler och 
annorlunda lekar. De tar upp att lekar utomhus kan utvecklas på ett annat sätt än 
inomhus och att barnen ute får möjlighet att använda sig av annat material. 

Och jag tycker även det är viktigt att barnen ska va i naturen och tycka att det är 
kul att leka i skogen också. Det är ju något som vi poängterar, att leken är viktig, 
och man får ju en väldig fantasi när man är i en skogsmiljö. Det är pinnar och 
stenar och stubbar där man lagar mat, mossor, svampar som man kan joxa ihop. 
Att man får uppleva och utveckla sin fantasi, för det får dom ju i skogen. Här på 
förskolan har vi ju byggmaterial inne med klossar och det, men det blir ju inte på 
samma sätt. 

… sen försöker vi gå till skogen en gång i veckan, för att dom ska få klättra i 
berg och springa, hoppa, skutta och klättra. Såna saker man inte gör inne. 

En del pedagoger beskriver att de upplever utrymmet inomhus som begränsat. De ger 
exempel på att naturens ytor ger barnen tillfälle till friare lekar där de kan röra sig 
mer.  

Jag är ju lite lockad av det här med att vara ute så mycket som möjligt. Och att 
kunna utnyttja ytorna ute, framförallt när vi har så dåliga ytor inomhus här, så är 
det ju lockande att vara ute så mycket som möjligt. 

Dom har ju mycket rörelsebehov och vi har ju väldigt små ytor inne så det är ju 
perfekt då att va ute och röra sig. 

5.6 Sammanfattning 

Pedagogerna i undersökningen uppfattar utomhuspedagogik på många olika sätt. 
Några av de mest tydliga definitionerna beskriver utomhuspedagogik som något 
barnen upplever praktiskt framförallt på förskolegården eller i skogen, men även 
andra platser i närmiljön nämns. Pedagogerna tar upp hur de i verksamheterna både 
kan flytta ut sådant de gör inomhus, och även arbeta vidare inne med material från 
naturen, vilket beskriver hur inne och ute kan komplettera varandra. 

Pedagogernas tankar om värdet med utomhuspedagogik behandlar vikten av att barn 
får vara ute och röra på sig. De ser också en fördel med att det finns mycket gratis 
material ute i naturen och att de därför inte behöver ta med sig något eget material. 
Andra fördelar som nämns är hur man i vardagliga sammanhang lätt kan koppla 
uteaktiviteter till exempelvis matematik och språk. Många pedagoger tar även upp 
värdet av förskolans närhet till naturområden och några pedagoger nämner då att 
avståndet till naturen kan vara ett hinder. En del pedagoger upplever att 
utomhuspedagogik kräver mer personal, att barngrupperna är stora och att det därför 
kan vara svårt att organisera aktiviteter utanför gården. De flesta pedagogerna tar upp 
att de tror att föräldrarnas tankar om det pedagogiska arbetet utomhus kan vara 
annorlunda än pedagogers tankar. De menar att föräldrar i första hand tänker på 
rörelse och frisk luft, medan pedagoger till större del fokuserar på lärande. Kläder 
och väder är också något som kommer fram i samband med pedagogers tankar om 
utomhuspedagogikens hinder. 

Resultaten pekar på att en del pedagoger upplever utomhusmiljön utanför 
förskolegården som mer osäker än inomhusmiljön på grund av flera orsaker, medan 
andra pedagoger känner sig tryggare i utomhusmiljön. Ett flertal pedagoger tar upp 
att man som vuxen fyller en viktig funktion genom att medvetet vara närvarande och 
ta tillvara på barnens intressen.  
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Pedagogerna beskriver hur de själva känner att de har en viktig roll när det handlar 
om att erbjuda barn naturupplevelser. De nämner att en del barn kan ha en osäker 
inställning till naturmiljö och att erfarenheter i naturen kan göra dem tryggare. De 
argumenterar för att deras roll har blivit viktigare i takt med att samhället har 
förändrats. Några pedagoger ger också exempel på hur de har nytta av tidigare 
erfarenheter av utevistelse från t.ex. egen barndom och utbildning. 

Under sista rubriken som handlar om platsens betydelse beskriver pedagogerna att 
varje förskola har några platser i naturen som de återkommer till där barnen får bli 
bekanta med miljön och får möjlighet att utveckla friare lekar med hjälp av de större 
ytorna ute.  
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6 DISKUSSION 

Nedan diskuteras och kopplas de viktigaste resultaten till tidigare forskning och 
litteratur från bakgrundskapitlet. Vi utgår från våra frågeställningar i syftet som 
handlar om pedagogers uppfattningar om utomhuspedagogik och vilka värden och 
svårigheter de ser med utomhuspedagogik. Vi tar även upp pedagogens roll, platsens 
betydelse samt förslag till vidare forskning. 

6.1 Pedagogers uppfattningar av utomhuspedagogik 

I definitionen som Nationellt Centrum för Miljö- och Utomhuspedagogik (2004) har 
gjort fokuseras det på att lärandet ska ske genom att använda utomhusmiljön som 
komplement till inomhuslärande. De tar även upp upplevelsens betydelse och var 
lärandet sker. Liknande tankar uttrycker pedagogerna i vår undersökning. När de 
definierar utomhuspedagogik handlar det om upplevelser framförallt på 
förskolegården och i skogen. Någon pedagog talar om att skogen är bäst för 
utomhuspedagogik, medan någon annan tar upp hur man kan få lärotillfällen i 
sandlådan. Någon nämner även att man förutom gården och skogen kan se 
utomhuspedagogik på promenader i närmiljön. Av detta resultat kan vi se att det 
finns flera uppfattningar om hur pedagoger tänker kring utomhuspedagogik.  

Szczepanski (2008) tar upp att pedagoger kan uppleva att det finns material som bara 
ska användas inomhus. I vår undersökning beskriver dock flera pedagoger att 
lärandet kan flyttas ut och menar att mycket av det de gör inne kan de även göra ute, 
vilket kan uppfattas som att de inte är främmande för att ta ut inomhusmaterial. De 
beskriver hur utomhuspedagogiken kan göra att barn ser ett sammanhang i lärandet 
genom att de bland annat får reflektera över hur de bör klä sig efter väder. I 
Kroksmark (2003) ses utomhuspedagogiken ur ett historiskt perspektiv och bland 
annat Ellen Key och John Dewey tar upp vikten av att barn lär sig av egna 
upplevelser och erfarenheter.  

Dahlgren och Szczepanski (2004) tar upp att konkreta erfarenheter utomhus kan ge 
sinnesupplevelser som man inte kan få inne. På liknande sätt beskriver Johan Amos 
Comenius och Jean-Jacques Rousseau att lärande uppstår genom att bilda egna 
uppfattningar och få olika intryck från omgivningen (Kroksmark, 2003). Flera 
pedagoger i undersökningen tar upp värdet av att barn får upplevelser i naturen, och 
att man som pedagog ska vara uppmärksam och närvarande, för att kunna fånga 
ögonblick som kan stärka barns sinnesupplevelser.  De beskriver exempelvis hur 
pedagoger genom lek kan få barnen att lyssna efter ljud eller använda sin känsel. 
Waite (2007) visar på att barnen i hennes undersökning beskriver att upplevda 
erfarenheter kan stärka lärandet eftersom upplevelsen blir mer verklig och lättare att 
tro på än text och bild. I Waites (2007) undersökning om vuxnas minnen från 
utomhusvistelse under barndomen har man funnit att många har minnen av tillfällen 
när de lärt utomhus och att dessa minnen finns kvar efter många år. Resultatet i vår 
undersökning tillsammans med tidigare forskning pekar på att konkreta erfarenheter 
utomhus, där barnen får använda sina sinnen och känslor, kan stärka inlärningen och 
skapa minnen som varar. 
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6.2 Värden och svårigheter med utomhuspedagogik 

Ett värde som flera av de intervjuade pedagogerna tar upp är att utevistelsen ger 
träning i motoriska förmågor och några uttalar sig om hur viktigt de anser att det är 
att barnen får röra på sig under tiden de är i förskolan. Detta tas även upp av Grahn 
(2007) och Granberg (2000) som skriver om hur barn som får möjligheter att vara ute 
i en miljö med varierad natur kan få goda tillfällen att utveckla sin motorik.  

De flesta av pedagogerna beskriver hur bra det är i skogsmiljön eftersom de inte 
behöver ta med sig material ut. De anser att det finns material som de kan använda 
sig av i naturen och beskriver att de ser hur materialet barnen hittar i skogen 
stimulerar deras fantasi och inbjuder till andra lekar. Det är också något som Brügge 
och Szczepanski (2002) tar upp då de beskriver hur mycket material som finns ute 
och att naturens möjligheter till lek och samspel kan göra att barnen får tillfällen att 
lära.  

Bergholm (2006) tar upp att ekonomiska begränsningar i verksamheten kan vara ett 
hinder för hur man kan använda sig av utomhuspedagogik. Under våra intervjuer fick 
vi däremot upp en annan aspekt på ekonomi och utomhuspedagogik. En pedagog tar 
upp att allt i naturen är gratis och han anser att det är ett värde i sig eftersom det idag 
i förskoleverksamheten kan vara snäva ekonomiska ramar. Han tar därför upp att 
man bör satsa på att förlägga mer av barnens aktiviteter utomhus av ekonomiska 
skäl. Detta visar ett annat sätt att se på hur ekonomin kan styra verksamhetens 
aktiviteter och att negativa tankar kan vändas till positiva. Dock visar en del svar att 
det krävs mer personal vid utevistelse. Vi funderar på om behovet av mer personal 
kan innebära en kostnad som ändå skapar ekonomisk begränsning? 

Bergholm (2006) skriver att ett hinder för utomhuspedagogik kan vara 
verksamhetens avstånd till naturen. Detta är även något som pedagogerna i 
undersökningen nämner som ett hinder, och många anser att det är en stor fördel att 
ha nära till naturområden utanför förskolegården. Att så få nämner verksamhetens 
avstånd till naturen som ett hinder, kan bero på att alla förskolor i undersökningen 
har nära till naturen och att det då är enklare att använda sig av den, medan långa 
avstånd kan göra att pedagogerna ser mer hinder. 

En svårighet som flera pedagoger tar upp, men som inte litteraturen nämner, handlar 
om att förskolans läge kan göra det svårt att lämna material utomhus på gården. De 
beskriver att material inte alltid får vara ifred under kvällar och helger. Vi själva 
funderar på om en orsak till att material inte får vara ifred kan vara att många 
förskolor är placerade i bostadsområden, vilket medför att andra barn kan leka på 
förskolans område på kvällar och helger. 

En del pedagoger uttalar att de upplever utomhuspedagogik som personalkrävande. 
De nämner sina stora barngrupper som ett hinder, och anser att man för att kunna gå 
från förskolegården alltid måste vara tillräckligt många pedagoger. Brügge och 
Szczepanski (2002) beskriver att barngruppens storlek ska anpassas till hur många 
pedagoger som finns att tillgå, dels av säkerhetsskäl och dels för att kunna dela upp 
gruppen. Andra pedagoger tar inte alls upp att de ser barngruppens storlek som ett 
hinder. Vi funderar över om det handlar om att barnsgruppernas storlek varierar 
mellan de olika förskolorna eller om det kan finnas andra skäl? 
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Bergholm (2006) beskriver att föräldrar kan ha svårt att se hur mycket barn kan lära 
sig utomhus. Detta är något som pedagogerna i vår undersökning håller med om och 
menar att man som pedagog därför tydligt måste förklara den pedagogiska tanken 
som finns bakom. Vi tänker på att den pedagogiska tanken är självklar för 
pedagogerna som har sin utbildning och en läroplan att följa, medan föräldrar inte 
har samma kunskaper att utgå ifrån, vilket kan göra det svårt att se barns lärande på 
samma sätt. 

Bergholm (2006) anser att det är viktigt att informera föräldrar om vilka kläder 
barnen behöver för att klara längre vistelse ute. En del pedagoger nämner hur kläder 
och väder kan vara ett hinder för utomhuspedagogisk verksamhet. Dels tar de upp att 
det kan vara ett problem om barnen inte har kläder och skor anpassade efter väderlek 
och dels tar de upp att små barn kan ha svårigheter att röra på sig när de har tjocka 
kläder vid kyla. Mycket snö tas också upp som ett problem för de minsta barnen då 
de kan ha svårt att gå och röra sig. Vi kan se att detta är något som tas upp i både 
litteratur i ämnet och i pedagogernas svar, vilket visar på att det är ett problem som 
finns i samband med utomhuspedagogik. 

6.3 Pedagogens roll 

Granberg (2000) tar upp att pedagogers inställning till vädret kan bli ett hinder för 
utomhuspedagogisk verksamhet, och detta är något vi tydligt ser i ett par intervjuer. 
Där beskriver pedagogerna hur den egna inställningen kan påverka att man väljer att 
stanna inne vid dåligt väder. Vi funderar på om detta är vanligt för att det är 
bekvämt. En regnig dag innebär påklädning av regnkläder och stövlar, och vid 
avklädning kan barnens kläder vara våta och mycket kanske måste bytas och hängas 
in i torkskåp. Det blir helt enkelt lättare och mindre arbetskrävande att stanna inne. 
Vi ser att några pedagoger i vår undersökning var medvetna om hur det egna 
tänkandet kan vara ett hinder, eftersom de själva påpekar att de kanske inte går ut om 
det är för kallt eller regnar mycket.  

Några pedagoger beskriver att det är mer osäkert att vara i skogen med barnen 
eftersom mycket kan hända och påpekar att de alltid är två pedagoger på utflykter. 
Detta är något som Brügge och Szczepanski (2002) tar upp då de beskriver att det är 
viktigt att vara två pedagoger om det händer något och en skulle behöva gå ifrån 
gruppen. Även Szczepanski (2008) beskriver att osäkerheten kan bero på att 
pedagoger upplever att de inte har samma kontroll ute som i ett klassrum. Andra 
pedagoger i vår undersökning uttrycker inte någon oro för säkerheten när de är 
utanför förskolegården. De svar vi fick visar på att både barn och pedagoger är 
trygga i utemiljön. Vi undrar om det beror på att dessa pedagoger och barn är mer 
vana att vistas i skogmiljön? Vi blev lite förvånade över resultatet och att det tydligt 
visar på en skillnad, men är också medvetna om att detta kan vara en ren tillfällighet 
i vår undersökning.  

Bergholm (2006) och Ericsson (2004) ger en bild av att barn kan ha skilda 
upplevelser av olika miljöer utomhus, och att detta kan ha betydelse för hur trygga de 
känner sig. Ericsson (2004) skriver att otryggheten kan bottna i att barnen inte har 
någon erfarenhet av att vara ute i skog och mark och att det kan göra barnen oroliga. 
Några pedagoger i vår undersökning ger exempel på hur barns oro kan förebyggas 
genom att sätta upp en gränsmarkering i form av ett plastband för att barnen ska få en 
upplevelse av hur stor yta de får röra sig på. Pedagogerna upplever att barnen blir 
lugnare när de vet hur långt de kan gå.  
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Vi funderar på om en del barn ser plastbandets funktion på ett annat sätt och undrar 
om det kan kännas begränsande i fråga om barns möjligheter till utforskning och 
upptäckande? 

I vår undersökning framkom ytterligare ett hinder som pedagogerna kan se i 
samband med utomhuspedagogik. Det handlar om att de egna tankarna och osäkerhet 
i sig kan vara ett hinder som begränsar. Tal och Morag (2009) visar på vikten av att 
lärarstudenter får praktisk utbildning i utomhuspedagogik för att stärka tilltron till 
den egna förmågan. Någon pedagog uttrycker att praktisk utbildning under hennes 
utbildningstid är något som hon har haft användning av i sitt yrke. Några pedagoger 
nämner också att positiva erfarenheter av utomhusvistelse från barndomen gör att de 
själva idag ser ett värde i att barnen får vara ute. Något som Tal och Morag (2009) 
tar upp är hur pedagogens egen inställning till naturmiljön kan påverka hur barnen 
upplever naturen. Vi har förståelse för hur pedagogens attityd kan påverka barnens 
upplevelser negativt eller positivt. Både vår litteratur och pedagogernas svar visar på 
att erfarenheter av utemiljön kan skapa trygghet och att tryggheten i sin tur kan skapa 
en positiv inställning som kan föras vidare till barnen. 

I Wallers (2007) undersökning upplever barnen att pedagoger inte tar del av deras 
lekar och upplevelser ute. Waller (2007) menar att pedagoger borde vara mer 
engagerade i det barnen upplever ute för att kunna utvidga barnens lärande. Flera 
svar i intervjuerna visar dock på att pedagogerna i vår undersökning är medvetna om 
sin egen funktion i uterummet. De beskriver att om man som pedagog är engagerad 
och närvarande är det lättare att utgå från vad barnen visar intresse för och detta kan 
man sedan bygga vidare på tillsammans. Ericsson (2004) tar upp att naturens 
möjligheter kan hjälpa pedagogen att ta tillvara på det barnen är intresserade av. Vi 
finner att det är intressant att pedagogerna i vår undersökning är medvetna om sin 
egen roll och vikten av vad de kan göra i utomhusmiljön, eftersom vi i litteraturen 
funnit fakta som tyder på att pedagoger inte är engagerade i uterummet i den 
utsträckning de kunde vara. 

Ericsson (2004) beskriver hur samhällets närhet till naturen har förändrats. 
Möjligheterna att komma ut i naturen har blivit färre och den dagliga kontakten med 
naturen har minskat.  Pedagogerna i undersökningen uttrycker att de är medvetna om 
samhällets förändring och att föräldrars möjligheter att vara ute med sina barn i 
naturen idag är begränsade. Pedagogerna tar upp att de ser att de själva kan ha 
betydelse när det handlar om att erbjuda barn naturupplevelser, något som Grahn 
(2007) också uttrycker då han skriver om att barns utevistelse idag består av den tid 
de är ute på förskolan och vilken betydelse förskolegårdens utformning har. 

6.4 Platsens betydelse 

Waller (2007) visar på att det är positivt att barn får vara ute och uppleva naturen och 
att det skapar trygghet för barn att komma tillbaka till samma platser. Pedagogerna i 
undersökningen beskriver att de besöker samma platser regelbundet och nämner att 
erfarenheter av att vistas i skogmiljö gör att barnen känner sig tryggare där. Någon 
ger även exempel på hur en del barn med t.ex. utländsk bakgrund kan uppleva 
skogmiljön som skrämmande på grund av brist på tidigare erfarenheter eller att 
tidigare erfarenheter är negativa. Pedagogerna beskriver att de försöker hjälpa barnen 
genom återkommande besök som kan ge positiva erfarenheter av skogmiljön.  
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Bergholm (2006) tar upp vikten av att barn naturligt får vistas i naturen från tidig 
ålder. Vår litteratur tillsammans med pedagogernas svar visar exempel på att platser 
barnen blir bekanta med skapar en trygghetskänsla hos dem. 

Ett antal pedagoger beskriver att utemiljön inbjuder till annat material och friare 
lekar. De beskriver att de ser en fördel med att använda miljöns utrymme på grund av 
att ytorna inomhus är begränsade, vilket även Mårtensson (2004) tar upp då hon 
beskriver att utrymmet ute gör att lekarna kan utvecklas på ett annat sätt i samklang 
med naturen. Andra pedagoger nämner inget om att uterummet erbjuder en större 
yta. Kan det ha att göra med barngruppernas storlek eller att pedagogerna har olika 
förhållningssätt?  

När man ser till möjligheterna som naturen ger är det flera pedagoger som nämner 
både matematik och språk i samband med utomhuspedagogik. De anser att det är lätt 
att få in matematiken i vardagen genom att exempelvis räkna olika saker ute 
tillsammans med barnen. Språket ses också som något som naturligt kommer in när 
man sätter ord på det barnen ser och gör. Detta kan kopplas till Dahlgren och 
Szczepanski (2004) som beskriver hur utemiljön kan ses som ett rum för lärande och 
skapa innehållet i lärandet genom konkreta lärsituationer där naturens material tas 
tillvara. Detta visar på värdet av att använda sig av utemiljöns resurser i lärandet. 

6.5 Förslag till fortsatt forskning 

I vår undersökning fokuserar vi på pedagogers tankar kring utomhuspedagogik och 
vilka värden och svårigheter de kan se med pedagogisk verksamhet ute. Vi anser att 
det skulle vara intressant att fördjupa sig i hur barn upplever utomhuspedagogisk 
verksamhet. Det vore intressant att ställa barns och pedagogers tankar mot varandra 
och jämföra likheter och skillnader. Om pedagoger blir medvetna om barns tankar 
och upplevelser om ett fenomen har de lättare att utforma verksamheten efter barns 
verklighet.  

Ett annat förslag på fortsatt forskning inom området handlar om vikten av föräldrars 
delaktighet och samarbete med förskolans verksamhet, vilket gör det intressant att få 
ta del av föräldrars syn på utomhuspedagogik. 
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BILAGA 1 

Intervjufrågor 

 

 Vilken utbildning har du? 
 
 Hur länge har du varit verksam i yrket? 
 
 Har du någon utbildning inom utomhuspedagogik?  

Möjlig följdfråga: Om ja, vad/vilken? 
 

 Vad är utomhuspedagogik för dig? / Vad tänker du på när jag säger 
utomhuspedagogik? 

 

 Kan du berätta lite om hur du jobbar med utomhuspedagogik? 

 

 Kan du berätta lite om hur du ser på utomhuspedagogikens möjligheter?  

Möjlig följdfråga: Hur skulle du vilja att er utomhuspedagogiska verksamhet 
såg ut? 

 

 Om ni går ifrån förskolegården, vilka platser besöker ni då? 

Möjlig följdfråga: Vad gör ni på dessa olika platser? 

 

 Kan du berätta lite om vad du anser att utomhuspedagogikens svårigheter är? 
Tycker du att det finns några hinder med att använda sig av 
utomhuspedagogik? 

 

 Vilken typ av material arbetar ni med ute? 

Möjlig följdfråga: Hur ställer du dig till att ta med naturmaterial in för att 
arbeta vidare med? Hur jobbar ni med det material ni tar med in? 

 

 Hur tror du att omgivningen ser på utomhuspedagogisk verksamhet? 

 

 Har du något du vill tillägga/berätta mer om? 

 


