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ABSTRAKT 
 

Syftet med studien var att belysa hur några förskollärare ser på och förhåller sig till 

begreppet utomhuspedagogik och hur dessa tankar tar sig uttryck i samband med barns 

lärande i förskolan. En fenomenografisk forskningsansats låg till grund för studien och 

med hjälp av kvalitativa intervjuer har empirin samlats in. Sammanlagt har åtta 

förskollärare intervjuats på olika förskolor. I bakgrunden tas olika definitioner av 

begreppet utomhuspedagogik upp och det redogörs för olika tvärvetenskapliga 

perspektiv på utomhuspedagogik. 

 

I resultatet framkommer förskollärarnas uppfattning om utomhuspedagogik där platsen 

för lärandet framhålls - lärande utomhus var utomhuspedagogik. Resultatet visade att 

förskollärarna ser främst till var lärandet sker och inte till hur, när och varför lärande 

sker utomhus i deras syn på begreppet. Tydligt blev förskollärarnas strävan efter att 

arbeta pedagogiskt utomhus utifrån olika ämnen och läroplanens mål. Resultatet visar på 

att inomhus- och utomhusmiljön anses vara delar av en hel lärandemiljö. Utomhus får 

barnen möjligheter att lära med kroppen, sinnena och genom upplevelser. Förskollärarna 

ger uttryck för att barnen blir piggare och att det finns större möjligheter för rörelse och 

motorisk träning utomhus. Studien visade på att barnen ses som subjekt utomhus då de 

kan påverka sin utevistelse mer än tiden inomhus samt att leken fördjupas och 

kreativiteten ökar. Genomgående i resultatet är att förskollärarna uppfattar 

utomhusmiljön som en plats där barnens initiativ kan komma fram. 

 

Nyckelord: Utomhuspedagogik, Outdoor education, Barns arena, Förskola, Barns 

lärande, Barns perspektiv, Utomhusmiljö i förskolan, Fenomenografi 
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1 INTRODUKTION 

 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi intresserat oss för att se hur barn 

närmar sig miljön utomhus. Vi har fått erfara hur lärande möten uppstår i 

utomhusmiljön. Dessa möten äger rum mellan såväl barn och barn, pedagoger och 

barn som barn och miljön. Vi har upplevt glädjen hos barn som för första gången 

lyckats klättra upp för trädet själva och hur barnen tillsammans med sin lärare 

upptäcker att en spindel har åtta ben. Vi blev då intresserade av att undersöka hur 

pedagoger ser på och använder sig av utomhusmiljön i sitt arbete. Det kan vara 

intressant att se hur lärare uppfattar begreppet utomhuspedagogik och deras tankar 

kring att använda sig av utomhusmiljön i den pedagogiska verksamheten eftersom vi 

upplever att förskollärare ser positivt på utomhusmiljön och att den gynnar barnens 

lärande. 

 

Halldén (2009b) nämner att inom forskning kring barns lek och lärande har 

utemiljöns betydelse för lärandet inte varit i centrum och fokus har inte legat på den 

fysiska miljön. Vårt intresse att fördjupa oss inom detta område väcktes än mer då 

lärares syn på utomhuspedagogik är ett relativt nytt forskningsområde. Större fokus 

har riktats mot utomhusmiljö inom pedagogiska praktiker den senaste tiden och det 

kan ses mot bakgrund av att utomhusmiljön tidigare inte setts som en pedagogisk 

resurs och inte använts i lika stor utsträckning som en lärande arena. 

 

I samhället har även en större förståelse för miljö, natur och hållbar utveckling 

kontinuerligt växt fram. Detta kan påverka synen på hur utomhusmiljön används i 

pedagogiska praktiker och vad som läggs in i begreppet utomhuspedagogik. Vi har 

sett att mer fokus riktats mot utomhusmiljön i olika pedagogiska praktiker. Backman 

(2011, 11 november) beskriver i tidningen Sveriges Natur att många skolor idag 

använder skogen som klassrum. På konferensen Fysisk aktivitet, hälsa och friluftsliv 

vid Linnéuniversitetet uppmärksammar P. Nilsson (personlig kommunikation, 1 

december 2011) vikten av att naturmiljöer finns i människors närhet för att de ska 

kunna uppleva stillhet och lugn samt betydelsen av att utforma miljöer för att 

tillgodose barns möjligheter till fysisk aktivitet. 

 

Dessa tankar har legat till grund för hur studiens syfte har utformats. Den här studien 

syftar till att undersöka hur några förskollärare uppfattar begreppet 

utomhuspedagogik och hur de upplever att utomhusmiljön kan tillföra extra 

dimensioner i den pedagogiska praktiken.  



4 

2 BAKGRUND 

 

I nedanstående kapitel redogörs det för den teoretiska referensram som studien 

grundar sig på. I första avsnittet beskrivs definitioner av utomhuspedagogik. Vidare 

redogörs för tvärvetenskapliga perspektiv som belyser utomhuspedagogik. 

 

2.1 Vad är utomhuspedagogik? 

 

Utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt fält, där teorier från bl.a. miljöpsykologi 

och pedagogik samsas (Szczepanski, 2007). Det finns olika definitioner av begreppet 

utomhuspedagogik och ett förslag till definition av detta begrepp enligt 

forskargruppen vid Centrum för Miljö- och Utomhuspedagogik (CMU) Linköping 

universitet är följande: 

 
Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan 

upplevelse och reflektion, grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. 

Utomhuspedagogik är dessutom 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 (Szczepanski, 2007, s. 11) 

 

De flesta specialiserade pedagogiker benämner undervisningens innehåll (Dahlgren 

& Szczepanski 1997). Utomhuspedagogik är en av få pedagogiker som definierar var 

lärandet sker (a.a.). Dahlgren och Szczepanski (1997) nämner att det är en förenkling 

att se utomhuspedagogik som en motsats till något som benämns inomhuspedagogik. 

Dahlgren och Szczepanski (1997) menar att utomhuspedagogiken inte endast 

kopplas till en plats där lärande sker utan ser också till hur lärandet sker. Det finns ett 

innehåll och ett sätt att lära på vilket kan benämnas som lärandets process (a.a.). I 

CMUs definition av vad utomhuspedagogik är poängteras bl.a. vikten av växelspelet 

mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning (Szczepanski, 2007). Dahlgren (2007) 

talar om förståelse genom sammanhang, att lärandet sker i situationer där den lärande 

möter verkliga fenomen och sätter dessa i samband med begrepp från skilda 

kunskapsfält, det visar på utomhuspedagogikens tvärvetenskapliga grund. Dahlgren 

(2007) menar att det genom utomhuspedagogiken skapas kunskaper som riktar in sig 

på helheter i motsats till skolans tradition där undervisningen till stor del lett fram till 

fragmenteringen genom lärandets uppdelning i olika discipliner och ämnen. 

Dahlgren (2007) lyfter fram utomhusmiljön ur ett lärandeperspektiv, där den lärande 

genom sinnena kan uppleva sammansatta sinnesupplevelser och detta ”blir en väg att 

nå en kunskap av annan karaktär, en djupare, fullödigare kunskap” (Dahlgren & 

Szczepanski, 2011, s. 22). 

 

Dahlgren och Szczepanski (1997) anser att utomhusmiljön och 

verklighetsanknytningen kan vara av skilda slag och att utomhuspedagogik kan 

bedrivas inte endast på skol- och förskolegården utan den kan även förläggas till 

vanliga naturmiljöer samt parker, kulturhistoriska miljöer, industrilandskap, 

lantgårdar eller naturreservat (a.a.). 
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Hedberg (2004) är kritisk till begreppet utomhuspedagogik. Med benämningen 

utomhuspedagogik menar författaren att det även skulle finnas en benämning som 

inomhuspedagogik. Hedberg (2004) är verksam inom naturskolor och anser att ett 

förslag på begrepp kan vara naturskolepedagogik. Det medför en risk att alla som 

arbetar med naturskola inte har samma förhållningssätt och att det kopplas till enbart 

lärandets hur och vad. Utomhuspedagogik kan istället hänga samman med lärandets 

var menar Hedberg (2004) som inte finner dessa begrepp tillräckligt bra och istället 

talar om att använda sig av ett begrepp som ”verklighetspedagogik”. 

 

Halldén (2009a) ifrågasätter bilden av naturen som något endast positivt för barn. 

Författaren visar på att natur ofta sammanknyts med barns uppfostran och vad som 

innebär en god barndom. Rantatalo (2000) belyser även denna föreställning där 

Friluftsfrämjandets mulleskolor står i förgrunden. Genom dessa har intresset för 

naturen ökat bland barn. I mulleskolor där aktiviteter i samband med naturumgänge 

för barn finns, bygger undervisningen på en idé om att det är positivt för barns hälsa 

(a.a.). Dahlgren (2007) nämner att lärande i autentiska miljöer, som natur- och 

kulturmiljöer, skapar kvaliteter i kunskapandet som är av värde. Halldén (2009a) 

ställer sig kritisk till att se naturbegreppet som något naturligt och autentiskt utan 

reflektion. 

 

Ur ett postmodernt perspektiv är skolan endast en av många pedagogiska arenor där 

lärande sker (Dahlgren & Szczepanski, 1997). Utomhuspedagogiken kan vara en av 

många framtidsstrategier för lärande jämte informations- och kommunikationsteknik 

(IKT) där lärande kan ske på andra platser än i klassrummets miljö. Det talas om en 

förening mellan IT och utomhuspedagogik, där man kan använda sig av att lärande 

inte är platsbundet (a.a.).  

 

2.2 Utomhuspedagogiska perspektiv 

 

2.2.1  Sinnenas betydelse för lärande 
 

Ursprunget till de filosofiska tankar som finns idag om utomhuspedagogik grundades 

under antiken (Szczepanski, 2007). Aristoteles framhåller sinnenas och de praktiska 

erfarenheternas betydelse för verklighetsuppfattningen i sin filosofi (a.a.). Comenius 

förespråkar att barn lär genom sina sinnen och att de i undervisningen ska komma i 

kontakt med praktiken före teorin (Hammerman, Hammerman & Hammerman, 

2001). Rousseau betonar vikten av barns möte med verkligheten. Han utvecklade 

metoder för barns sinnesträning och menar att det är en fördel om barn får ta del av 

dem tidigt i sin utveckling (Szczepanski, 2007). Pestalozzi menar att sinnena är 

centralt för barns lärande och om barnen får möjlighet till förstahandsupplevelser av 

olika fenomen i sin vardag kan de ta hjälp av dessa i senare studier (Dahlgren & 

Szczepanski, 1997). Pestalozzi använde sig av uterummet i sin undervisning för att 

barnen skulle få möjlighet att kombinera sina praktiska erfarenheter med teori för att 

själva kunna formulera principer och generaliseringar (Hammerman et al., 2001). 
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2.2.2  Amerikansk pragmatism och reformpedagogik 
 

Reformpedagogen och pragmatikern Dewey startade i slutet av 1800-talet 

Laboratory schools, där varje skola sågs som ett miniatyrsamhälle och alla ämnen 

kunde inkluderas i verksamheten (Hammerman et al., 2001). Dewey ser på 

människan som en social varelse och menar att samhället, skolan och människan ska 

interagera med varandra och skapa en helhet (Sundgren, 2011). Dewey menar att 

läroplanen ska vara nära sammankopplad med barnens vardagsliv för att motverka en 

uppdelning mellan görandet och tänkandet (Hammerman et al., 2001). Genom att 

läroplanen är nära knuten till barnens vardag, menar Dewey, att en naturlig koppling 

mellan ämnena skapas (a.a.). Ofta förknippas Dewey med uttrycket ”learning by 

doing”, där det uppfattas att endast handlingen står i fokus, men vad Dewey lägger 

vikt vid är att lärandet ska bli meningsfullt och för det krävs det att handlandet står i 

förhållande till ett specifikt mål (Sundgren, 2011). Det primära är relationen mellan 

kunskap och handling (a.a.). 

 

I Sverige kan de reformpedagogiska idéerna speglas i Keys arbete (Hägglund, 2001). 

Key är kritisk till förmedlingspedagogiken och belyser vikten av att kunna knyta an 

studierna till verkligheten och uterummet tillskrivs en betydande roll för barns 

lärande inom reformpedagogiken (a.a.). Även Montessori framhåller att 

omgivningen kan användas som lärandemiljö och att hela kroppen ska finnas med i 

lärandet (Brügge & Szczepanski, 2007). Freinet ger barnen direktkontakt med 

samhället genom att bedriva olika utflykter och med hjälp av erfarenheter i sin 

närmiljö konstruerar barnen sin kunskap vilket gör den omgivande miljön till en 

resurs för lärandet (Nordheden, 2011). Dahlgren och Szczepanski (1997) menar att 

Freinet ser erfarenheter i vardagen som en utgångspunkt i lärprocessen. Malaguzzi 

inspirerades av Freinet och uppmuntrar barnen att tänka själva och betraktar 

pedagogerna som medkonstruktörer av kunskap (Dahlgren & Åsen, 2011). Barnen 

måste ses i sitt sammanhang, i relation till såväl omgivning som samhälle (a.a.). 

 

Rantatalo (2002) talar om att i 1900-talets experimenterande reformskolor var 

undervisning utomhus något som förekom flitigt och denna pedagogik motiverades 

genom att lärare och elever lärde känna varandra och det bidrog till att 

utgångspunkten för lärandet kunde tas i verkligheten (Hägglund, 2001). Ett exempel 

på detta i Sverige är den reformpedagogiska flickskola som Boman drev i början av 

1900-talet där det bedrevs undervisning i geografi, drama och rytmik i utomhusmiljö. 

Uterummet var utformat för att vara en del av undervisningsmiljön med uppbyggda 

klassrum i skogsmiljö (a.a.). 

 

2.2.3  Hälso- och miljöpsykologiskt perspektiv på 

utomhuspedagogik 
 

Utomhuspedagogiken har sina vetenskapliga rötter inom miljöpsykologi. Kaplan 

(1991) nämner i sin miljöpsykologiska forskning hur naturen har en tendens att utan 

att ta över all uppmärksamhet kunna stimulera sinnena. I naturen är det istället den 

spontana uppmärksamheten som ökar och denna uppmärksamhet gör att 

upptäckarglädje och nyfikenhet skapas (a.a.).  
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Naturen avlastar på detta sätt och ger en återhämtningseffekt och koncentrationen 

ökar när den spontana uppmärksamheten dominerar, till skillnad från när den riktade 

uppmärksamheten dominerar som kräver koncentration och energi (Kaplan, 1991). 

 

Inom det forskningsfält som utomhuspedagogiken bygger på har forskning bedrivits 

som belyser utevistelsens positiva inverkan på hälsa, motorisk utveckling, 

koncentrationsförmåga och lärande (Ericsson, 2003; Fjørtoft, 2000; Nilsson, 2003). 

Mårtensson (2004) visar i sin forskning på hur miljön i naturen påverkar barns lek. I 

naturmiljön med dess mångfasettering kan barn i högre grad påverka sin aktivitet i 

miljön. Även Björklid (2005) nämner att naturmark visat sig vara betydelsefull för 

yngre barn då de genom denna har kunnat skapa sig avskilda rum för olika 

aktiviteter. 

 

Heurlin-Norinder (2005) anser att det är av vikt att se den biologiska mångfalden 

som en resurs inom pedagogiska praktiker från förskola till universitet. Författaren 

menar därmed att bortbyggandet av miljöer som berikar den biologiska mångfalden 

är problematisk. Grahn (2007) menar att om det finns stora ytor att röra sig på och en 

stor biologisk mångfald stimulerar det till högre andel tid som vistas ute på skol- och 

förskolegårdar. Lindholm (1992) belyser i sin forskning att på skolor där det finns 

tillgång till naturmark på skolgården, stimuleras lärare och barn till fler och mer 

varierande aktiviteter. Schmidt (2004) nämner att det är enkelt för barn när de leker i 

naturmark att förändra leken med hjälp av material som finns i naturen. Grahn, 

Mårtensson, Lindblad, Nilsson och Ekman (1997) visar på forskningsresultat där 

förskolegårdar med en mer naturpräglad utemiljö ger stimulans till en högre 

lekkvalitet och att tiden utomhus ökar. 

 

Grahn et al. (1997) har gjort en studie där de jämfört två olika förskolegårdar, en 

med mer tillgång till naturområden och en gård som saknade tillgång till naturmiljö. 

Den sistnämnda ansågs utifrån de vuxnas ögon ha många möjligheter. Studien visar 

på att barn som vistas i naturområden under utevistelse på förskolan skapar djupare 

lek, har bättre hälsa, koncentrationsförmåga och motorik. Detta i motsats till barn 

som inte har möjlighet att utnyttja naturmiljö på gården eller spenderar en stor del av 

dagen inomhus (a.a.). Folkesson (1995) anser att barn verkar ha kompetens att 

uppfinna olika sätt att använda sig av och vara nöjda med det som finns på en 

skolgård. Den fysiska omgivningen påverkar vilka möjligheter barn har att använda 

sig av miljön och det är vuxnas ansvar att ge barn tillgång till miljöer som är 

mångfasetterade (Folkesson, 1995). 

 

2.2.4  Lärares uppfattning kring utomhuspedagogik 
 

Szczepanski (2009) forskar kring lärares uppfattning av utomhuspedagogik och hur 

lärare upplever utomhuspedagogikens innebörd i undervisningen.  I studien visas det 

på att begreppet utomhuspedagogik är ett mångskiftande område som har anknytning 

till själva lärprocessen och dess innehåll, platsen där lärande sker och till hälsa och 

miljö. Informanterna i studien framhåller alla betydelsen av förstahandsupplevelser i 

samband med lärandeobjektet och att detta sker i en autentisk miljö. De lyfter även 

fram vikten av att kroppsrörelse och sinnesupplevelser blir en integrerad del av 

skolans verksamhet (a.a.). 
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2.2.5  Barns förhållande till platser 
 

Cele (2006) har utfört studier som visar på hur de platser som barn använder i sin lek 

är viktiga för deras välbefinnande. För barn, till skillnad från vuxna, är det socialt 

accepterat att närma sig och lära känna nya platser genom sina sinnen. Barn får röra 

sig och fysiskt interagera med platser genom att lägga sig ner på marken och känna 

gräset mot kinden, stryka med handen längs en staty för att känna på dess material, 

smaka på en blomma eller följa en doft (a.a.). Mårtensson och Kylin (2005) anser att 

barn har ett stort behov av att skapa sina egna platser för lek och aktivitet. På detta 

sätt menar Mårtensson och Kylin (2005) att barn utvecklar förmågan att handskas 

med omvärlden och tränar sin självständighet genom att göra olika platser till sina. 

 

2.2.6  Barns lärande inom det utomhuspedagogiska fältet 
 

Sandberg (2008)  anser att inomhusmiljön ofta är de vuxnas domän där barn till stor 

del är hänvisade till regler. Platser utomhus kan upplevas av barn som positiva där de 

kan känna frihet från vuxnas kontroll (a.a.). Lindblad (1993) framhåller betydelsen 

av de frirum som barn skapar i utemiljön. 

 

Enligt Lindblad (1993) kan utomhusmiljön ses som en pedagogisk resurs i fråga om 

att den ger möjlighet till lärandeprocesser, där barnen är aktiva. Lindblad (1993) 

menar att under aktiviteter på skolgården tas mer hänsyn till barns egna initiativ och 

de kan därmed vara mer delaktiga i lärandets utformning. Inne i klassrummet är 

lärandet mer styrt av läraren (a.a.). Björklid (2005) framhåller att när barn lär ute lär 

barn med sina olika sinnen och använder sig av hela sin kropp. Barnen sammanväver 

detta med utvecklandet av att resonera och reflektera. Lärandet sker på barnens 

villkor och det sker på ett naturligt sätt (a.a.). Lundegård (2004) nämner att 

pedagogisk verksamhet utomhus bidrar med mer fokus på sinnena i det pedagogiska 

arbetet och en större autenticitet i verksamheten. 

 

2.2.7  Kroppsrörelsens betydelse för lärandet – barns aktiviteter 

utomhus 
 

Merleau-Ponty (1999) beskriver genom sitt begrepp ”kroppens fenomenologi” hur 

människan upplever världen genom kroppens upplevelser. Merleau-Ponty (1999) 

menar att vi är våra kroppar och att vi är i ständig kommunikation med omvärlden 

genom våra kroppar. Kroppen är inte ett föremål som mekanistiskt svarar på stimuli 

från omvärlden utan är i ständig dialog med omvärlden (a.a.). Öhman och Sundberg 

(2004) nämner vikten av mötet med den egna kroppen och möjligheten att uppleva 

en känsla av rörelse, ansträngning och balans. Dessa möten kan ske som slutna 

möten eller öppna möten. Det slutna mötet är kopplat till rörelseaktiviteter på skolans 

idrottslektioner och det öppna mötet infinner sig när vi erfar upplevelser av rörelse i 

naturmiljö. 

 

Mårtensson (2004) beskriver hur backen på en förskolegård ger möjlighet för barn att 

rulla runt och snurra ner för en sluttning och uppleva egna och andra barns rörelse. 

Det sker ett möte med den egna kroppen och med andra (a.a.). Dessa öppna möten 

kan ske när individens rörelser sker i en utomhusmiljö eller naturmiljö menar Öhman 
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och Sundberg (2004) till skillnad mot att i ett idrottssammanhang utföra en rörelse 

som i det sammanhanget är ämnad för ett specifikt mål. Att utföra en rörelse för ett 

specifikt mål utgår snarare från ett instrumentellt sätt att se på kroppen och inte som 

Merleau-Ponty (1999) ser kroppen som en i existentiell mening levande och som tar 

del av erfarenheter. 

 

I det öppna mötet med omgivningen kan barnet själv anpassa svårigheterna i rörelsen 

och anpassa den till sina förutsättningar (Öhman & Sundberg, 2004). Detta till 

skillnad från i det slutna mötet, där det finns ett bestämt sätt att utföra en aktivitet 

och där barnet därmed också indirekt blir bedömt efter i hur hög grad aktiviteten kan 

utföras utifrån denna mall. På detta sätt ges också utrymme för varje barns 

subjektivitet när till exempel ett barn kan bestämma hur högt det vill klättra och 

därmed själv bestämma i vilken grad det vill utmanas (a.a.). Exempel på detta kan 

vara det Mårtensson (2004) beskriver om hur barn använder sig av en träkana på 

förskolegården där de rullar och kanar. Det sker i dessa lekar ett intensivt ”rumlande” 

i långsamt tempo. För de större barnen är detta relativt lätt, men genom att krypa 

ihop bildas ett annat motstånd och de utmanar sig själva på detta sätt i sin lek i det 

öppna mötets perspektiv (a.a.). Öhman och Sundberg (2004) anser att det är viktigt 

att även lyfta in en aktivitets kollektivitet, dvs. hur barnen tillsammans skapar 

situationer som upplevs som svåra och där de måste hitta en gemensam lösning och 

de därmed blir medvetna om varandras olikheter och kan ta hänsyn till dem. 

Mårtensson (2004) menar att leken vid träkanan utgör en plats där barnen i sin lek 

tillsammans klänger och rör sig i kontakt med andra barn. I dessa handlingar gör de 

dramatiseringar som gör att svårigheterna förstärks till ”faror” i leken som de 

gemensamt på olika sätt hjälps åt att bemästra (a.a.). 
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3 SYFTE 

 

Syftet med denna studie är att belysa hur några förskollärare ser på och förhåller sig 

till begreppet utomhuspedagogik och hur dessa tankar tar sig uttryck i samband med 

barns lärande i förskolan. 

 

 

Frågeställningar: 

 Vilka uppfattningar har förskollärare kring utomhuspedagogik? 

 Hur upplever lärarna uterummet som en pedagogisk arena för barns lärande? 



11 

4 METOD 

 

I detta kapitel beskrivs det vetenskapliga förhållningssätt som ligger till grund för 

studien och vilket urval intervjuerna baseras på. Därefter redovisas hur resultatet har 

analyserats. Avslutningsvis förs ett resonemang kring studiens tillförlitlighet. 

 

4.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

 

Larsson (1986) menar att det finns ett antal vetenskapliga metoder att välja mellan 

och valet av metod bör grunda sig på att använda den mest användbara metoden för 

den aktuella studien istället för att försöka hitta den mest allmänt accepterade. Syftet 

med den här studien var att belysa vilka uppfattningar förskollärare har av 

utomhuspedagogik och då var en fenomenografisk forskningsansats användbar 

därför att den syftar till att beskriva människors uppfattningar om ett fenomen. 

 

Uljens (1989) beskriver att fenomenografi är en kvalitativ forskningsansats som har 

sin bas i empirin. Inom fenomenografin är människors uppfattningar det mest 

angelägna då strävan efter att urskilja tankar kring olika fenomen är betydelsefull. 

Även Dahlgren och Johansson (2009) tar upp att fenomenografin bygger på att skapa 

förståelse för människors tankar om olika fenomen i omgivningen. Det handlar 

främst om att se skillnaderna mellan människors uppfattningar då alla har olika 

tankar beroende på deras erfarenheter. 

 

Syftet i den här studien var att undersöka hur människor uppfattar sin omvärld och 

inte hur den rent faktamässigt egentligen ser ut. Marton och Booth (2000) menar att 

första ordningens perspektiv beskriver hur omvärlden verkligen ser ut och andra 

ordningens perspektiv handlar om hur människor upplever verkligheten. Det 

sistnämnda är grunden för fenomenografin (a.a.). Larsson (1986) beskriver att 

intervjuer under lång tid har legat till grund för fenomenografin just för att det är 

människors tankar om sin omvärld som ska undersökas. 

 

4.2 Undersökningsinstrument 

 

Undersökningsinstrumentet i den här studien var intervjuer och de frågor som legat 

till grund för intervjuerna har utformats med fokus på utomhuspedagogik. Några av 

frågorna kan kopplas till lärares uppfattning om utomhuspedagogik och resterande 

kan hänföras till uterummet som en pedagogisk arena för barns lärande. Dahlgren 

och Johansson (2009) menar att en intervju som är fenomenografisk innehåller ett 

fåtal frågor utifrån olika teman för att kunna vägleda intervjuaren och att de kopplas 

till det berörda fenomenet. 

 

Intervjufrågorna utformades på ett sätt som gjorde att informanterna fick möjlighet 

att använda egna ord för att beskriva sina tankar. Samtalet grundade sig i stort på 

vilka svar den intervjuade kom med. Trost (2010) menar att en intervju kan ha olika 

grad av standardisering och struktur. Den här studien grundade sig på låg 

standardisering då frågorna var desamma för alla informanterna men det fanns 
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utrymme för följdfrågor beroende på hur samtalet flöt. Frågorna var strukturerade i 

låg grad då det inte fanns några givna svarsalternativ utan informanterna svarade 

utifrån sina tankar. 

 

4.3 Urval 

 

Kvale och Brinkmann (2009) och Trost (2010) menar att antalet informanter som är 

lagom i en kvalitativ studie är kontextuellt. Det beror på studiens syfte och vilka 

tillgängliga resurser som finns att ta hänsyn till (a.a.). I den här studien var främst tid 

och kvalitet kontra kvantitet de aspekter som togs i med i beräkningen. Studien 

grundade sig på sammanlagt åtta intervjuer. 

 

I kvalitativa studier anser Trost (2010) att det är av vikt att eftersträva en så stor 

variation som möjligt. I urvalet till denna studie har en strävan funnits att skapa en 

heterogen informantgrupp. Urvalet grundade sig på förskollärare från olika förskolor 

för att skapa en variation inom ramen, vilket likt Trost (2010) säger om att de 

intervjuade i en kvalitativ studie ska vara blandade inom en viss ram. Alla de 

intervjuade var kvinnor och presenteras som förskollärare 1-8 i resultatet. Det fanns 

inget syfte med att alla informanterna har samma kön. Informanterna kommer från 

tre olika kommuner och från både traditionella förskolor och förskolor som aktivt 

arbetar med utomhusmiljön såväl utomhusförskolor och förskolor med grön flagg för 

att skapa en heterogen informantgrupp. Två av förskollärarna arbetar på Reggio 

Emilia inspirerade förskolor men studien syftar inte till att undersöka om det finns 

några likheter eller skillnader gentemot andra förskolor. 

 

4.4 Genomförande 

 

Första kontakten med informanterna togs via telefon, där de informerades om 

studiens syfte. Ett missivbrev (bilaga 1) med ytterligare information om studien 

skickades därefter ut till de som gett sitt medgivande, alla valde att medverka. 

 

I den här studien genomfördes en pilotstudie för att se om intervjufrågorna som 

formulerats utifrån frågeställningarna gav relevanta svar. Patel och Davidson (2011) 

framhåller vikten av noggrann förberedelse. Det är av vikt att fundera över om alla 

de frågor som ställs är relevanta för frågeställningarna i studien och om de kan 

misstolkas av de intervjuade (a.a.). Efter att provintervjun gjorts skickades en 

intervjuguide (bilaga 2) ut till informanterna med de frågor som skulle ligga till 

grund för intervjun, detta för att informanterna skulle få möjlighet att förbereda sig. 

Vid provintervjun var det två intervjuare men under resterande intervjuer var det en 

intervjuare. Thomsson (2010) menar att maktstrukturen blir annorlunda om det är två 

intervjuare då de som intervjuas kan uppleva att de befinner sig i ett underläge, om 

det endast är en person som intervjuas bör detta sätt undvikas. Under provintervjun 

skötte en intervjuare inspelningsutrustningen och antecknade medan den andra 

intervjuaren ställde frågor. Då provintervjun gav ett relevant resultat inkluderades 

den i studien. 

 

Platsen för intervjun bestämdes av respektive lärare för att dessa skulle känna sig 

trygga i situationen. Intervjuerna skedde på informanternas arbetsplats i alla fall 
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utom två då intervjuerna enligt överenskommelse skedde i hemmet hos lärarna. 

Intervjuerna hölls i en ostörd miljö där det inte fanns några yttre störningsmoment. 

Thomsson (2010) menar att det kan vara avgörande för intervjun om den intervjuade 

känner sig trygg och är i en vardagsmiljö. Intervjuerna har spelats in för att 

materialet sedan ska kunna bearbetas och analyseras. Dahlgren och Johansson (2009) 

poängterar att en intervju bör spelas in för att inte betydelsefull data ska gå förlorad. 

 

4.5 Bearbetning av empiri 

 

Efter det att intervjuerna transkriberats har analysen i den här studien delats in i fyra 

olika steg, likt hur Patel och Davidson (2011) beskriver den fenomenografiska 

analysen. En överblick av materialet skapades genom att all transkriberad data skrevs 

ut och lästes flera gånger. Materialet lästes med frågeställningarna som utgångspunkt 

och de utsagor som svarade på dem målades upp i olika tankekartor, en för varje 

frågeställning. Det kan liknas vid det första steget i analysen (Patel och Davidson, 

2011). 

 

Sedan har tankekartorna studerats för att se vilka likheter och skillnader som fanns 

mellan informanternas svar, vilket också Patel och Davidson (2011) beskriver som 

andra steget i analysen. Därefter delades informanternas uppfattningar upp i olika 

beskrivande kategorier. Kategorierna är utformade för att kunna svara på 

frågeställningarna i den här studien. Det påminner om det tredje steget där olika 

kategorier formas (Patel & Davidson, 2011). 

 

Slutligen studerades innehållet i kategorierna i relation till varandra för att se om 

kategoriernas innehåll enbart kan placeras under den kategorin. De kategorier som 

blev synliga i den här studien presenteras i resultatet. Det sista och fjärde steget 

bygger på att studera systemet och kategoriernas förhållande till varandra (Patel & 

Davidson, 2011). 

 

4.6 Etiskt ställningstagande 

 

Vetenskapsrådet (2002) har fastställt fyra olika krav som forskare måste ta hänsyn 

till i sin forskning. Det är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Informationskravet grundar sig på deltagarnas frivillighet och att de kan avbryta 

studien om de inte vill medverka längre (Vetenskapsrådet, 2002). Inför intervjuerna 

fick informanterna information om studiens syfte, att deras deltagande är frivilligt 

och att de kunde avbryta sitt deltagande när som helst. Informanterna fick också 

information om att de kunde få ta del av studiens resultat när den är färdig. 

 

Samtyckeskravet innebär att forskaren måste ha deltagarnas medgivande innan 

intervjun äger rum (Vetenskapsrådet, 2002). Vid den första kontakten med 

informanterna erhölls samtycke om att delta i studien. Redan innan intervjuerna fick 

informanterna information om att intervjun kommer att spelas in, för att underlätta 

bearbetning av empirin, med deras samtycke. 
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Konfidentialitetskravet är utformat för att all information om deltagarna ska hanteras 

aktsamt och att deras anonymitet ska säkras (Vetenskapsrådet, 2002). Alla 

informanter är anonyma i studien för att motverka att någon ska kunna identifiera 

dem. 

 

Nyttjandekravet handlar om att all data som insamlats endast får brukas i 

forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002). All den empiri som insamlats raderades 

efter bearbetning för att undvika att utomstående ska kunna komma åt materialet. 

 

4.7 Metodkritik 

 

Tankar kring hur informanterna upplevde att bli inspelade uppkom då samtalets flyt 

förändrades efter att inspelningsinstrumentet stängdes av. Detta kan ha påverkat 

studiens resultat och det hade kanske blivit annorlunda om en annan metod använts, 

exempelvis enkäter. Det ansågs vara betydelsefullt att få ta del av informanternas 

egna ord vid intervjuerna. Det hade inte varit möjligt på samma sätt vid en 

enkätundersökning (Patel & Davidson, 2011). Samtidigt kunde följdfrågor ställas vid 

en intervju och detta bedömdes vara av stor vikt i denna studie för att kunna tolka 

informanternas svar vid en analys. Genom att följdfrågor ställts och materialet 

spelats in var förhoppningen att det kunde bidra till att tolkningen av informanternas 

svar stämde väl överens med vad informanterna menade, trots det finns en risk att 

svaren feltolkats. 

 

En annan tanke som uppkommit i den här studien var om den personliga relationen 

mellan intervjuarna och vissa av de intervjuade påverkat resultatet i negativ eller 

positiv riktning. Vid de intervjuer där en redan personlig relation etablerats 

upplevdes samtalet flyta bättre. Thomsson (2010) menar att det finns fördelar som 

nackdelar med att intervjua såväl kända, okända eller halvkända personer. 

Intervjuerna kan fylla olika funktioner och berika undersökningen men det viktiga är 

att reflektera över alla intervjuer eftersom de kan ge olika utfall i undersökningen. 

Detta har beaktats i denna studie och en medvetenhet om detta under intervjuerna 

med kända personer har bidragit till att materialet varit användbart. 

 

4.8 Tillförlitlighet 

 

I den här kvalitativa studien blir begreppen validitet och reliabilitet inte relevanta på 

samma sätt som i en kvantitativ studie där mätandet står i fokus. Istället är det hela 

forskningsprocessen som blir intressant (Trost, 2010, Patel & Davidson, 2011). Ett 

liknande synsätt på reliabilitet och validitet används även i denna studie, vilket 

medför att någon annan forskare kan ha samma tillvägagångssätt men kan komma 

fram till ett annat resultat.  

För att stärka reliabiliteten i studien har de olika val som gjorts beskrivits med en 

öppenhet i metodkapitlet. Genom att en intervjuguide har använts fick alla 

informanter svara på samma frågor vilket ger resultatet en större trovärdighet. 

 

Patel och Davidsson (2011) menar att validiteten säkerställs genom att prova 

instrumentet och dess utfall mot någon annan grupp än de som deltar i studien. En 

provintervju har genomförts i den här studien för att säkerställa att de frågor som 
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ställs är relevanta för syftet och vad som ska undersökas, detta gynnar studiens 

validitet.  Vid transkriberingen kan en påverkan förekomma av ett mer eller mindre 

medvetet slag (Patel & Davidson, 2011). Validiteten gynnas av att intervjuerna 

spelades in då det fanns möjlighet att gå tillbaka och lyssna på materialet igen om det 

behövdes för att tolka transkriberingen. Vid transkriberingen av materialet uteslöts 

inget mer än de delar där det varit svårt att höra vad som sagts och intervjuarens 

korta inflikade ord som visar på förståelse av informanternas uttalande. 
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5 RESULTAT 

 

I följande kapitel presenteras resultatet i två huvudrubriker utifrån studiens 

frågeställningar där de kategorier som utkristalliserat sig ur informanternas utsagor 

beskrivs.  Avslutningsvis följer en sammanfattning av resultatet. 

 

5.1 Lärares uppfattningar om utomhuspedagogik 

 

Informanterna gav en bild av utomhuspedagogik som en plats där lärande sker. 

Under denna rubrik beskrivs de olika uppfattningar informanterna har kring 

utomhuspedagogik. 

 

5.1.1 Platsens betydelse för lärandet 
 

Lärande utomhus är utomhuspedagogik 

Informanterna visade på uppfattningen att allt lärande som sker utomhus är 

utomhuspedagogik. En variation hos informanterna kunde ses i hur de uppfattade 

begreppet utomhuspedagogik. Några menade att all verksamhet som flyttades ut var 

utomhuspedagogik. De bedrev en stor del av sin verksamhet utomhus och såg detta 

som utomhuspedagogik. Andra såg till den verksamhet som pågick ute och att den 

sågs som utomhuspedagogik, t.ex. leken i sandlådan. Flera informanter uttryckte 

tankar kring att flytta ut material som finns inomhus och även använda det utomhus 

och kopplade detta till utomhuspedagogik. En informant beskrev det såhär: 

 
Vi tar ofta ut stafflierna och matte har vi ju ute… vi hade en luktrunda där de 

fick gå en runda med olika påsar i folie med kanel och apelsin m.m. 

(Förskollärare 2) 

 

Här visade informanten hur denne såg på uterummet som en förlängning av inomhus 

genom att använda sig av olika material som används inomhus och när de används 

utomhus sätta det i samband med utomhuspedagogik. 

 

Inomhus och utomhus 

En informant uttryckte uppfattningen att allt de kan göra inne kan de göra ute, om 

förutsättningar finns, alltså finns möjligheter att göra alla aktiviteter ute. En del 

informanter ansåg att all pedagogisk verksamhet, som bedrevs inomhus, även kunde 

bedrivas utomhus. Exempelvis visade en informant att det material de arbetar med 

inomhus kan de även arbeta med utomhus, utan en tydlig avgränsning. En annan 

informant uttryckte att aktiviteter inomhus och utomhus är två vitt skilda fenomen 

och gjorde därmed en tydlig uppdelning mellan vilka aktiviteter som sker inomhus 

och vilka som sker utomhus. 

 
Det blir andra saker inne, rita, måla går ute med staffli. Rita med penna, deg och 

spel och pussel använder man inomhus. Spelar och pusslar vid bord. 

(Förskollärare 3) 

 

På detta sätt syntes en skillnad i uppfattningar kring utomhuspedagogik. För en del 

informanter fanns en tydlig gräns mellan utomhus och inomhus och vilken 
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pedagogisk verksamhet som sker var och för andra var aktiviteterna 

anpassningsbara. Informanterna såg inte en tydlig gräns mellan inomhusaktiviteter 

och utomhusaktiviteter. 

 

Flera informanter uttryckte uppfattningar kring att samma aktiviteter utfördes 

inomhus som utomhus, men att det skilde sig åt i hur de utformades inne och ute. En 

informant uttryckte förhållningssättet mellan aktiviteter ute och inne som: 

 
Vi målar på snö, hur känns det i förhållande till papper (Förskollärare 4) 

 

Flera informanter visade på att utemiljön och innemiljön kompletterade varandra 

genom att se till dess olika möjligheter. En informant talade om att se den röda 

tråden i verksamheten genom att de aktiviteter som skedde inomhus även 

avspeglades utomhus. Detta skedde exempelvis vid arbete med konstruktion, då ett 

material användes inomhus och ett annat material utomhus. På detta sätt upplevdes 

skillnader, likheter och olika svårigheter som fanns inne och ute. Informanten 

framförde uppfattningen att verksamheten på detta sätt fick en större bredd och att de 

hade möjlighet att erbjuda barnen fler erfarenheter. En informant beskrev det som att 

det fanns en ömsesidighet i vad som skedde i verksamheten ute respektive inne. 

Informanten gav uttryck för att utemiljön kunde förbindas med det som skedde 

inomhus, att kopplingar mellan utomhusmiljön och inomhusmiljön ständigt byggdes 

upp. Informanten uttryckte att barn och pedagoger tog med sig upplevelser de erfarit 

i utomhusmiljön för att arbeta med dessa inomhus och sedan återvända till detta när 

de går ut för att undersöka dessa fenomen igen. 

 

När en tydlig uppfattning fanns kring att särskilja inne och ute och vad barn kan göra 

och lära i respektive miljö, fanns förhållningssättet bland en del informanter att 

inomhus skedde lärande i finmotorik genom bl.a. exempelvis aktiviteter där barn 

ritade och spelade spel. En informant beskrev det som att det var viktigt att det fanns 

tid att vara inne, för att finmotorik skulle kunna tränas. Informanten gav uttryck för 

uppfattningen att ute skedde lärande i grovmotorik. 

 

5.1.2 Användandet av utomhusmiljön i pedagogiskt syfte 
 

Informanterna lyfte fram den pedagogiska strävan av sitt arbete utomhus. En del 

informanter uttryckte uppfattningen att utomhuspedagogik är att arbeta genomtänkt 

med exempelvis matematik och språk utomhus. En av informanterna beskrev hur de 

använde trädgården, naturmiljön och odlingarna i pedagogiskt syfte till att utveckla 

lärande inom matematik, språk och teknik. En informant uttryckte att i verksamheten 

utomhus kunde alla de områden som fanns med i den pedagogiska praktiken 

utvecklas. En annan informant såg på utomhuspedagogik, inte endast som pedagogik 

där det koncentrerades på teoretisk kunskap, utan även där görandet stod i centrum. 

 

En del informanter såg utomhuspedagogik som en del i den pedagogiska 

verksamheten. Informanterna uttryckte det som att den verksamhet och de projekt 

som skedde i verksamheten, skedde såväl inne som ute. Informanterna uttryckte att 

de ville föra ut de pedagogiska intentionerna de hade, så att de även blev synliga 

utomhus. En informant uttryckte det som: 
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Att även utemiljön och närmiljön blir ett verktyg för barns processer, att man kan 

utmana projekt ute också. (Förskollärare 7) 

 

Här kunde uppfattningen att utomhuspedagogik handlade om att använda sig av 

uterummet som en pedagogisk miljö urskiljas. 

 

5.2 Uterummet som pedagogisk arena 

 

Alla informanter uttryckte uppfattningen att inne och ute är en del av en hel 

lärandemiljö. De beskrev det som att utemiljön är en lärandemiljö, precis som 

innemiljön. 

 

5.2.1 Pedagogisk arena med stora ytor för rörelse och motorik 
 

Flera av informanterna talade om att de upplevde att utomhusmiljön kändes som stor 

i förhållande till innemiljön. En del av informanterna beskrev innemiljön som trång. 

Utomhus fanns möjlighet för mer motorisk träning för barnen och framförallt 

uthålligheten tränades eftersom det fanns mycket större ytor att springa på menade 

flera informanter. En annan informant formulerade det som att barnen utomhus lärde 

sig ”hålla reda på kroppen” (Förskollärare 1) genom att klättra mycket på stenar och i 

träd. 

 

5.2.2  Olika sätt att lära utomhus 
 

Informanterna gav uttryck för att barnen lär på olika sätt när de befinner sig utomhus. 

 

Lära med hela kroppen 

Många av informanterna visade på uppfattningen att det utomhus skedde ett speciellt 

sätt att lära. De menade att barn utomhus lärde sig mer med hela kroppen. En 

informant formulerade det som att de yngre barnen lärde sig och erövrade kunskap 

genom hela sin kropp. De upplevde former med hela kroppen genom att röra sig, 

springa, hoppa och dansa. 

 
De tar in miljön med hela kroppen, det är ju också att de är ute och det är 

jättemycket, de hoppar springer och rullar sig och leker det är jättemycket, rullar 

runt. Det är jättemycket att utforska med kroppen. Det är det ju överhuvudtaget, 

vi försöker tänka så på gården också, det ska finnas balansmöjligheter, de ska 

kunna klättra, hoppa, att det är nyanserat. (Förskollärare 7) 

 

En informant talade om att i utemiljön kunde barnet utmana sig själv genom att 

exempelvis klättra i träd och hoppa på stenar och på detta sätt ställa sig själv i 

relation till sin kropp. 

 

Lära genom sinnena 

Flera av informanterna tog upp sinnenas betydelse för lärande utomhus. En 

informant formulerade hur barnen när de var utomhus använde sig av sina sinnen i 

upptäckten av omvärlden. 
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Som att när barnen är utomhus och utforskar fenomen känner de med händerna, 

de lägger kinden mot och de säger Hålla! När de vill hålla i något. De kastar 

löven och luktar mycket på blommorna och de blåser på blommorna. De tar in 

det i kroppen på något vis. (Förskollärare 7) 

 

En informant lyfte fram vikten av att vistas i naturmiljö och genom detta lära sig att 

upptäcka och hitta genom alla sinnen. En annan informant talade om att uppleva 

naturen under tystnad. 

 
Det är en förmåga för barnen att kunna lyssna på ljud och se olika saker, alla 

intryck och upplevelser och ändå ha kompisar nära och ändå vara tyst… 

(Förskollärare 2) 

 

Informanten nämnde att sinnena kommer in i aktiviteter utomhus genom att barnen 

känner, luktar och smakar. 

 
Vi hade grön spagetti med glaskulor i botten… en halv prinskorv och så körde 

man in en mandel som nagel… och sen var det spöksoppa. (Förskollärare 2) 

 

Vidare uttrycker samma informant att sinnena har betydelse för hur barnen uppfattar 

omvärlden. 

 
Med de där stora solrosorna, man kan ju bara tänka på hur de små barnen 

upplever det, det blir ju som en stor djungel för de små. (Förskollärare 2)  

 

Lära genom att uppleva, göra och utforska 

En informant formulerade uppfattningen att lära genom att uppleva, göra och 

utforska såhär: 

 
Eftersom de ser konkret vad som händer, så lär dem sig lättare. (Förskollärare 6) 

 

En informant uttryckte att utemiljön var en plats för upplevelse, utforskning och att 

göra och pröva om och om igen. En annan informant talade om att i utomhusmiljön 

kunde barnen uppleva istället för att läsa om fenomen och informanten menade att 

detta ökar förståelsen. En informant belyste denna uppfattning och berättar att ute är 

lärandet mer påtagligt och i utemiljön lär barnen genom att göra. En informant 

nämnde att när de är utomhus ”får hon med sig” alla barn och lärandet blir på ett helt 

annat sätt än inomhus. Hon hänvisade till att alla barn inte är teoretiska och att när 

de är ute så ”jobbar de mer med att göra” (Förskollärare 4). 

 

5.2.3  Hälso- och miljöpsykologiskt perspektiv 
 

Flera informanter nämnde att de upplevde att barnen är lugnare utomhus. Två 

informanter uttryckte att det är lugnare utomhus, då det är större utrymme. En 

informant uttryckte att barnen blir lugnare utomhus då de stressar av på ett annat sätt 

än inomhus. En annan informant upplevde naturmiljön som att: 

 
Miljön är en tillgång, bara av att vara här så känner man, man blir lugn och det är 

inget yttre som stör... (Förskollärare 4) 

 

Flera av informanterna upplevde också att barnen blev friskare om de är utomhus 

mycket, men de kunde inte styrka detta på något annat sätt än genom sin känsla. De 
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nämnde att forskning gjorts som stödjer detta påstående och några informanter 

menade att det kanske var anledningen till att de trodde på sin känsla om att barnen 

blev friskare om de var mycket utomhus. 

 

En informant nämnde att barnen blev friskare utomhus och kopplade det som tidigare 

informanter till forskning. Emellertid blev barnen också piggare av att vara ute. 

Samma informant upplevde en trötthet hos barnen under eftermiddagen om de inte 

varit ute som vanligt. 

 

En informant hade inte samma uppfattning och upplevde inte någon effekt av att 

barnen var utomhus mycket, trots att forskning framhåller det. Däremot kunde en 

sådan effekt synliggöras, men då trodde denna informant att barnen måste vara ute 

mycket mer än vad de var, endast gå in för att äta och i stort sett vara ute hela dagen. 

 

5.2.4  Utomhusmiljön är barnens arena 
 

Flertalet av informanterna uttryckte uppfattningar att det utomhus fanns en större 

tillåtenhet i vad barn fick göra och inte göra. Flera informanter nämnde att det fanns 

fler regler inomhus. En informant upplevde att utomhus fick barn bli smutsiga, de 

fick kladda och leka med olika material. En annan informant nämnde att utomhus 

fick barnen röra sig mer och informanten nämnde även att barnen hade möjlighet att 

springa mer ute. En informant uttryckte att inomhus fanns mer bestämda platser för 

aktiviteter. En annan informant beskrev att barn själva skapar sina lekar, aktiviteter 

och rum i högre grad utomhus. En informant ansåg att i uterummet tillåts barnen 

uppleva miljön genom alla sina sinnen och hela kroppen. En annan informant 

uttryckte denna tillåtenhet ute som att: 

 
Det är mer såhär, vad ska jag säga ”rough” tycker jag ute, det är mer: man tillåts 

bli smutsig, man använder hela kroppen, upplever med hela kroppen, det är bara 

positivt för mig. (Förskollärare 1) 

 

På detta sätt visade informanten uppfattningen att aktiviteter utomhus har en karaktär 

som kommer fram genom att barn i utomhusmiljön har fler möjligheter. 

 

5.2.5  Barns möte med platser 
 

Några informanter belyste barnens möte med olika platser utomhus. En informant 

beskrev hur barn närmar sig och tar in nya platser genom att de hoppar, balanserar 

och rullar. På detta sätt uttryckte informanten hur barnen bekantade sig med platser. 

En informant nämnde hur barnen använde sig av utomhusmiljön genom att avgränsa 

en plats att leka på och göra den till sin. En annan informant gav uttryck åt att små 

barn, som precis har lärt sig gå, använde sig av utemiljöns kuperade delar för att 

utforska miljön. På detta sätt inbjuder miljön till lek. Informanten beskrev hur barnen 

tar sig an utomhusmiljön genom att uppleva den. 
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De allra minsta knatar omkring lite… Kullen då går de upp för den, går ner för 

den. De går runt rätt mycket. Det måste vara en rymd att bara komma ut. Får jag 

gå här? Första veckorna var ett barn precis utanför dörren. Men går nu längre 

och upplever att det finns gungor m.m. längre bort. Att röra sig och uppleva. 

Vidga sina vyer lite grann. (Förskollärare 3) 
 

Här visade informanten på uppfattningen att utomhusmiljön bildade ett rum för barn 

att upptäcka och utforska och göra till sitt eget. 

 

5.2.6  Naturmiljö – En kreativ miljö 
 

Flera informanter uttryckte att innemiljön är mer tillrättalagd, medan barnen i 

utemiljön använde sig av naturmaterial, som kan varieras i sin funktion. 

 
Den där pinnen kan ju vara vad som helst. Det kan ju vara ett svärd, ibland en 

pistol, ibland kanske det är en kompis eller en docka eller vad som. 

(Förskollärare 3) 

 

Flera av informanterna hade uppfattningen att naturmiljön i utemiljön stimulerar 

barnens kreativitet. I naturmiljön är lärprocessen mer oförutsägbar och naturmaterial 

är inte tillrättalagt menade en informant. Det finns inte förutbestämda handlingar 

som är förväntade för varje plats. Platserna är inte kodade för olika aktiviteter som 

inomhus. En informant uttalade sig såhär kring barnens kreativitet i en miljö där det 

inte fanns färdiga material och endast naturen att tillgå. 

 
Det ser man ju, för det blir en annan variation och de får tänka mer eftersom det 

inte finns färdiga saker. (Förskollärare 2) 

 

En annan informant menade att en viss del av gården påminner om skogen och här 

upptäcker barnen miljön på egen hand. 

 
Skogskanten där uppe mot staketet, där får du ju lite skogskänsla och där kan 

dem gå. Klättra på stenar, det är rötter och man lyfter på fötterna. 

 (Förskollärare 3) 
 

En tredje informant uttryckte att barnen fann olika möjligheter på gården trots att den 

inte ansågs särskilt rolig. 

 
Jag tycker inte att det är en så jätterolig miljö men barnen hittar saker att göra 

ändå. (Förskollärare 6) 

 

Informanten visade på uppfattningen att utomhusmiljön användes av barnen 

på många olika sätt. Barn fann olika innehåll i aktiviteter i utemiljön 

menade informanten. 

 

5.3 Sammanfattning 

 

Begreppet utomhuspedagogik kopplade flertalet informanterna till platsen utomhus 

där lärande sker. Informanterna såg på utomhuspedagogik som den pedagogiska 

verksamhet som de bedrev utomhus. Studiens resultat visar att informanterna 
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uppfattade utomhuspedagogik som begrepp att uterummet är en plats för lärande. De 

såg främst till var lärandet sker och inte till hur och när lärande sker utomhus. 

 

Uterummet sågs av informanterna som en pedagogisk arena för rörelse och de lyfte 

fram vikten av vidden och de stora ytor som fanns att tillgå utomhus. Informanterna 

uppfattade att barnens lärande utomhus kännetecknades av utforskande, upplevelse 

och att kroppsrörelse och sinnesupplevelser var centrala delar i barnens lärprocess 

utomhus. I utomhusmiljön erfor några informanterna att barnen agerade på ett 

lugnare sätt och att de upplevdes som piggare. Informanterna upplevde att uterummet 

var en arena där barnens lek och lärande skedde mer på barnens villkor. Något som 

de upplevde präglade utemiljön var att den innehöll färre regler än inomhusmiljön. I 

utemiljön uppfattade informanterna att barnen skapade sina egna rum och lekmiljöer 

i högre grad än inomhus. 

 

Detta sammantaget visar att informanterna upplevde utomhusmiljön som en miljö 

där barnens initiativ stod i förgrunden. Informanterna beskrev naturmiljön som en 

miljö som barnen använde sig av på ett kreativt sätt. I resultatet framkommer därmed 

att informanterna uppfattade utomhusmiljön som en arena där barns initiativ får mer 

utrymme. Informanterna såg uterummet som en plats där barnens egna initiativ kan 

komma till uttryck genom att de i en naturmiljö kan utforma och påverka sina lekar i 

högre grad. Informanterna framhåller i studien att barnen utomhus i högre grad kan 

använda sig av alla sina sinnen och får därmed en större pedagogisk arena att 

använda sig av. 
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6 DISKUSSION 

 

I följande kapitel förs en diskussion utifrån de kategorier som finns presenterade i 

resultatdelen, lärares uppfattningar kring utomhuspedagogik och uterummet som 

pedagogisk arena. Avslutningsvis ges förslag till fortsatt forskning. 

 

6.1 Lärares uppfattningar om utomhuspedagogik 

 

6.1.1 Platsens betydelse för lärandet 
 

Utomhuspedagogik är ett nyanserat begrepp enligt Szczepanski (2009), som anser att 

det har anknytning till platsen där lärandet sker, hälsa och miljö samt lärprocessen 

och dess innehåll. Szczepanski visar även på att lärare framhåller vikten av 

förstahandsupplevelser av lärandeobjektet i en verklig miljö samt att kroppsrörelse 

och sinnesupplevelser bör vara en del av skolans vardag. I motsats till detta framgår 

det i resultatet att informanterna främst såg till var lärandet sker, alltså platsen för 

lärandet. De menar att begreppet utomhuspedagogik är det lärande som sker 

utomhus. 

 

I dessa uppfattningar inbegrips inte det utmärkande som Centrum för 

utomhuspedagogik ser. Fler aspekter inkluderas än de informanterna ger uttryck för, 

som att se utomhuspedagogik som ett förhållningssätt, där lärandet är grundat på 

upplevelser i samspel med reflektion kring erfarenheter som skapats i verkliga 

miljöer. Vidare läggs vikt vid att lärandet flyttas ut från klassrummet till olika delar 

av samhället och samspelet mellan teori och praktik framhålls samt platsen för 

lärandet (Szczepanski, 2007). 

 

Informanternas uppfattning att utomhuspedagogik är det lärande som sker utomhus 

kan kopplas till den diskussion Dahlgren och Szczepanski (1997) för om att det är en 

förenkling att enbart se utomhuspedagogik som en motpol till inomhuspedagogik. 

Dahlgren och Szczepanski menar att utomhuspedagogik inte bara kan kopplas till en 

plats där lärande sker. Hänsyn måste även tas till hur lärandet sker och vilket innehåll 

det har, alltså lärandets process. Likt den kritik Hedberg (2004) riktat mot begreppet 

utomhuspedagogik. Liksom Dahlgren och Szczepanski (1997) menar Hedberg 

(2004) att om det finns en benämning som utomhuspedagogik borde det även finnas 

en benämning som inomhuspedagogik. I begreppet utomhuspedagogik läggs vikt vid 

lärandets var men lärandets när och hur får mindre betydelse, vilket Hedberg (2004) 

anser vara problematiskt. I studiens resultat kan ses att informanterna främst 

uppfattade utomhuspedagogik som en pedagogisk verksamhet som sker utomhus, de 

framhöll inte hur lärandets process kommer till uttryck utomhus. Främst såg de till 

lärandets var i sin uppfattning av utomhuspedagogik och inte till lärandets när och 

hur i förhållande till utomhuspedagogik som begrepp. 

 

Lärandemiljön inomhus och lärandemiljön utomhus integrerade 

När informanterna såg på ute- och innemiljön som två miljöer som kompletterade 

varandra och flätades ihop, upplevdes de som miljöer som befruktade varandra. 

Däremot när informanterna uppfattade utemiljön och innemiljön som två åtskilda 
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miljöer nämnde de inte upplevelser av en koppling till aktiviteter utomhus och 

aktiviteter inomhus i verksamheten. Det kan knytas samman med vad Szczepanski 

(2007) anser är av vikt för lärandet. Szczepanski menar att relationen mellan sinnlig 

upplevelse och boklig bildning bör beaktas. Szczepanski (2007) betonar vikten av att 

pedagoger reflekterar kring de didaktiska frågorna var, när, vad och hur i samband 

med pedagogisk tid utomhus och att det finns ett växelspel mellan innerummets och 

uterummets pedagogiska möjligheter. Genom att miljöerna flätas samman och 

utomhus- och inomhusmiljön anses vara likvärdiga ökar det möjligheterna för detta 

växelspel och främjar barnens lärande. Utomhus får barnen möta nya fenomen som 

de sedan också bearbetar inomhus. Dahlgren (2007) anser att utomhuspedagogiken 

bidrar till förståelse genom sammanhang och skapar möten mellan barnen och 

verkliga fenomen som kan vidgas till olika kunskapsfält. 

 

6.1.2 Användandet av utomhusmiljön i pedagogiskt syfte 
 

Informanterna har delade uppfattningar om hur de arbetar pedagogiskt utomhus. 

Delvis ses utomhuspedagogik som att arbeta genomtänkt utomhus med matematik 

och andra ”ämnen”, men även som att arbeta utomhus utifrån läroplanens mål. Enligt 

Dewey kan en uppdelning mellan görandet och tänkandet motverkas om läroplanen 

är nära sammanlänkad med barnens vardag (Hammerman et al. 2001). Dewey menar 

också att det kan bildas en naturlig koppling om barnens vardag och läroplanen 

kopplas samman (Hammerman et al. 2001). När informanterna visade på 

uppfattningar att arbeta med matematik och språk utomhus i pedagogiskt syfte kan 

denna koppling lysa fram. 

 

6.2 Uterummet som pedagogisk arena 

 

6.2.1 Pedagogisk arena med stora ytor för rörelse och motorik 
 

Stora ytor i en utomhusmiljö kommunicerar en känsla av rymd och inbjuder till 

rörelse (Mårtensson, 2004). I studiens resultat visar informanterna på uppfattningar 

att utomhusmiljön upplevdes som stor, oavsett kvadratmeterantal, medan 

inomhusmiljön upplevdes som trång. Informanterna lyfte fram att barnen utomhus 

använde sig av den vidd som utomhusmiljön erbjöd genom att röra sig över stora 

ytor. Om det finns stora ytor att röra sig på och en stor biologisk mångfald stimulerar 

det till högre andel tid som vistas ute på skol- och förskolegårdar (Grahn 2007). 

Mårtensson (2004) beskriver hur utomhusmiljöns utformning påverkar barns lek och 

hur barnen rör sig i förhållande till olika platser. Mårtensson uttrycker det som att 

”landskapet leker med barnen”. I utomhusmiljön sker en intensivare kontakt mellan 

barn och den fysiska miljön. Utomhus ger lärarna barnen en större rörelsefrihet och 

möjlighet att på egen hand utforska närmiljön (Mårtensson 2004). 

 

 

 

 



25 

6.2.2 Olika sätt att lära utomhus 
 

Lära med hela kroppen 

Informanterna lyfte fram betydelsen av att använda kroppen som hjälpmedel för att 

upptäcka och lära utomhus samt att kroppen blir utgångspunkt i utforskandet. Det 

hänger samman med hur Merleau-Ponty (1999) anser att människan tolkar sin 

omvärld utifrån kroppens upplevelser och att det pågår en ständig kommunikation 

mellan kroppen och omvärlden. Kroppen är hela tiden i dialog och svarar på stimuli 

från omgivningen. 

 

Informanterna gav en bild av att barnens lärande med kroppen är frivilligt och det 

kan då förstås hänga samman med de möten Öhman och Sundberg (2004) talar om. I 

mötet med kroppen och omgivningen är det betydelsefullt att få uppleva en känsla av 

att röra sig, bli ansträngd och finna balans. Öhman och Sundberg (2004) kallar detta 

för öppna möten då barnen får uppleva rörelse i en utomhusmiljö eller naturmiljö. 

Enligt informanterna får barnen uppleva rörelse i utomhusmiljö likt det Öhman och 

Sundberg kallar öppna möten. Öhman och Sundberg (2004) anser att barnen själva 

kan anpassa svårighetsgraden i rörelsen och utgå från sina egna förutsättningar i det 

öppna mötet till skillnad från det slutna mötet. En informant uttrycker likt Öhman 

och Sundberg att barnen utmanar sig själva genom att klättra, krypa och hoppa osv. 

utomhus med hjälp av naturens material. På detta sätt ges barnen möjligheter att lära 

med kroppen som utgångspunkt och ställa sig i relation till omgivningen vilket ökar 

barnens subjektivitet (a.a.). 

 

Lära genom sinnena 

Studiens resultat belyser att informanterna såg på utomhusmiljön som en miljö där 

barnen ges möjlighet att använda alla sinnen i sitt lärande. Sinnenas betydelse för 

barns lärande kan hänföras till Aristoteles tankar om att verklighetsuppfattningen 

främjas av sinnliga upplevelser (Szczepanski, 2007) och Comenius som ansåg att 

barn lär genom sina sinnen och bör uppleva praktiken innan teorin (Hammerman et 

al., 2001). Det pekar på att utomhusmiljön ger barnen större chans att använda alla 

sina sinnen än inomhusmiljön.   

 

Cele (2006) visar på skillnaden mellan hur vuxna och barn tillåts närma sig miljön 

med hjälp av sina sinnen. Det finns ett tillåtande klimat som gör det möjligt för barn, 

till skillnad från de vuxna, att uppleva miljön med sina sinnen. I resultatet syns att 

informanter delger hur barn upplever miljön och uppfattar omvärlden med hjälp av 

sinnena och de påpekar betydelsen av detta. Pestalozzi menar att barns lärande kan 

berikas av deras sinnen och förstahandsupplevelser (Dahlgran & Szcepanski, 1997). 

 

Lära genom att uppleva, göra och utforska 

Studiens resultat visar att informanterna ser utomhusmiljön som en plats för 

förstahandsupplevelser där barnen genom ett utforskande förhållningssätt kan bilda 

nya kunskaper. Freinet ser omgivningen som en del i barns lärprocesser (Dahlgren & 

Szczepanski, 1997) och lägger också vikt vid att ge barnen möjlighet till upplevelser 

i närmiljön som kan bidra till deras kunskapsutveckling (Nordheden, 2011). Även 

Key och Montessori menar att det är av värde att uppleva relationen mellan studierna 

och verkligheten och att omgivningen är en ypperlig lärandemiljö (Hägglund, 2001; 

Brügge & Szczepanski, 2007).  
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Informanterna ger likt Key och Montessori uttryck för att det blir mer konkret för 

barnen utomhus. Vilket kan ses som att förstahandsupplevelser i barnens vardag är 

positivt för deras fortsatta utveckling. 

 

I resultatet framgår det att informanterna upplevde att barnen får andra möjligheter 

att lära sig utomhus än inomhus. Utomhus ges en större möjlighet till praktiskt arbete 

vilket blir en fördel för de barn som inte ses som teoretiskt lagda. Det kan kopplas till 

”learning by doing” som är ett välanvänt begrepp i anslutning till Dewey och kan 

uppfattas som att endast handlingen är central för barns kunskapande. Dewey menar 

dock att en relation mellan handlingen och ett specifikt mål var primär för att 

lärandet skulle bli meningsfullt (Sundgren, 2011). Rantatalo (2002) beskriver hur 

utgångspunkten för lärandet kan läggas i verkligheten när utomhusundervisning 

förekommer där både lärare och elever är delaktiga. Resultatet i den här studien visar 

tydligt på att informanterna uppfattade att barn lär sig genom att uppleva istället för 

att läsa om olika företeelser. 

 

6.2.3  Hälso- och miljöpsykologiskt perspektiv 
 

Utmärkande för studiens resultat är att informanterna ger en bild av att de upplever 

barnen annorlunda utomhus än inomhus. De upplever barnen som lugnare, piggare 

och friskare vid utomhusvistelse. Kaplan (1999) visar på hur människor när de 

vistats i naturmiljö använder sig av sin spontana uppmärksamhet och naturmiljön gör 

att de inte behöver använda sig av sin riktade uppmärksamhet. När människan 

använder sig av sin spontana uppmärksamhet behöver hon inte uppbåda lika stor 

andel koncentration och energi som vid användandet av den riktade 

uppmärksamheten (a.a.). I exempelvis en stadsmiljö använder sig människor av sin 

riktade uppmärksamhet, där oväntade ljud hela tiden uppkommer och som 

människan då måste förhålla sig till. Informanterna i studien lyfter fram att de 

upplever att barnen på förskolorna är lugnare i mötet med naturmiljön. 

 

6.2.4  Utomhusmiljön är barnens arena? 
 

Lindblad (1993) menar att när barnen är aktiva i sina lärprocesser utomhus kan 

utomhusmiljön ses som en pedagogisk resurs. På skolgården förekommer ett lärande 

på barnens villkor (a.a.). I huvudsak visar resultatet i den här studien att 

informanterna ser på utomhusmiljön som en arena där barnens initiativ står i 

förgrunden. Lindblad (1993) menar att det kan vara problematiskt när vuxna i allt för 

hög grad planerar nya skolgårdar utifrån undervisning då det fråntar barnen den enda 

miljö där de har möjlighet till inflytande.  

 

Av resultatet framgår att informanterna uppfattade att det inomhus finns fler platser 

som är avsatta och därmed styrda för en viss aktivitet till skillnad mot utomhus. 

Enligt Sandberg (2008) är inomhusmiljön de vuxnas domän med fler regler än 

utomhus. Platser utomhus kan upplevas av barn som positiva och där de kan känna 

frihet från vuxnas kontroll (a.a.). Sandberg (2008) nämner att hur hus och miljöer 

utomhus arrangeras påverkar vilka aktiviteter som kan ske på olika platser. Sandberg 

och Lindblad (1993) pekar på att institutionella miljöer (t.ex. inomhusmiljöer på 

skolor och förskolor) skapar förutsättningar för speciella sätt att agera då dessa 
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miljöer är anpassade för vissa aktiviteter som är bestämda av läraren. Denna spegling 

kan urskiljas i resultatet för denna studie där informanterna ger uttryck åt att det finns 

mer regler inomhus. Utomhus är platser inte lika kodade för specifika aktiviteter 

uppger flera informanter. 

 

I resultatet syns hur informanterna lyfter fram att de försöker vara öppna för att det är 

barnens lärande som står i centrum i exempelvis projekt, genom att det är barnens 

intresse som lyser fram. När informanterna använder sig av närmiljön eller befinner 

sig utomhus nämner de att de försöker vara lyhörda för barnens intresse och bygga 

vidare kring det. Aktiviteter utomhus ger större möjlighet för ett lärande på barnens 

villkor menar Lindblad (1993). 

 

6.2.5  Barns möte med platser 
 

Mårtensson och Kylin (2005) nämner att barn i utomhusmiljö har möjlighet att 

utforma egna miljöer för aktiviteter och lekar. Genom detta lär de sig att möta 

omvärlden och utvecklar förmågor att bli självständiga genom att skapa egna platser 

(a.a.). Av resultatet i studien framgår det att informanterna upplevde hur barn i 

utomhusmiljön skapar sina egna platser att vara och leka på. I resultatet framgår att 

informanterna ansåg att utomhus skapade barnen i högre grad egna avgränsade 

miljöer där de uppfann egna lekar och aktiviteter. Björklid (2005) beskriver att 

utomhusmiljö med naturmark visat sig vara betydelsefull för yngre barn, då de 

genom denna har kunnat skapa sig avskilda rum för olika aktiviteter. Schmidt (2004) 

menar att naturmiljön gav barnen möjlighet att finna platser där de kunde vara ostört 

på. En viktig aspekt att ge akt på när utomhusmiljöer utformas inom pedagogiska 

verksamheter är att ge plats till de betydelsefulla frirum som barn kan skapa själva i 

omgivningen (Björklid, 2005). Om detta inte sker är det lätt hänt att aktiviteter och 

miljöer endast blir initierade av vuxnas perspektiv. 

 

6.2.6  Naturmiljö – En kreativ miljö 
 

Lindholm (1992) och Schmidt (2004) framhåller att fler och mer varierande lekar 

utvecklas i miljöer på skolgårdar där det finns mer naturmarkspartier än på 

skolgårdar där dessa partier saknas. Schmidt (2004) beskriver att det är enkelt för 

barn när de leker i naturmark att förändra leken med hjälp av material som finns i 

naturen. Flera av informanterna gav uttryck för att de upplevde att barnen använde 

sig av material utomhus i naturmiljöer på ett mer varierat och kreativt sätt. 

Informanterna nämnde hur lärprocessen för barnen i utomhusmiljön med 

naturkaraktär var mer oförutsägbar. Lindholm (1992) beskriver hur det på skolor 

skedde fler aktiviteter över hela skolgården och att de asfalterade områdena användes 

mer på skolgårdar som hade tillgång till naturmarkspartier. Lindholm benämner detta 

som ”uppfinnareffekten” och åskådliggör att på gårdar där det finns tillgång till 

naturmark ges plats för initiativförmåga till nya aktiviteter och den stimulerar barns 

fantasi. Vidare menar Lindholm att naturmarkens mångfald inspirerar och att barn 

här kan omvandla platser och förändra dem konkret. Detta menar Lindholm är 

villkor för att uppfinningsrikedom kan ges plats och frodas även på de asfalterade 

delarna på skolgården. 
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Grahn et al. (1997) nämner att, sett ur vuxnas perspektiv såg en förskolegårds miljö 

inbjudande ut med lekredskap i en planerad miljö. I undersökningen framgick det 

dock att barnen lekte fler och mer varierande lekar på förskolegården där det fanns 

en mer naturlik miljö. I denna studies resultat framgår det att informanterna uttryckte 

att från deras perspektiv såg inte gården ut att vara inbjudande för lek men barnen 

använde sig av miljön och hittade många möjligheter. Folkesson (1995) menar att det 

är av vikt att poängtera vuxnas ansvar vid den fysiska planeringen av miljöer där 

barn vistas. Folkesson (1995) nämner att barn verkar ha kompetens att uppfinna sätt 

att använda sig av och vara nöjda med det som finns på en skolgård. Den fysiska 

omgivningen påverkar vilka möjligheter barn har att använda sig av miljön och det är 

vuxnas ansvar att ge barn tillgång till miljöer som är mångfasetterade (Folkesson, 

1995). 

 

6.3 Sammanfattande diskussion 

 

I huvudsak pekar studiens resultat på att informanterna till stor del uppfattar 

utomhuspedagogik som pedagogisk verksamhet som sker utomhus. Informanterna 

ser till största delen till lärandets var. De fördjupar inte sin begreppsdefinition genom 

att se till lärandets process utomhus och hur den går till. Detta skiljer sig från hur 

Szczepanski (2009) ser på utomhuspedagogik, han ser inte enbart till var lärandet 

sker utan uppfattar begreppet utomhuspedagogik som ett mångsidigt område där 

kopplingar finns till lärprocessen och lärandets innehåll. Utomhuspedagogiken lyfter 

aspekter kring de didaktiska frågorna: hur- hur kommuniceras och lyfts ett 

ämnesområde fram i utomhusmiljö, var- hur är platsen kopplad till det lärande som 

sker, när- vid vilken tid på året sker olika verksamheter, varför- hur gestaltas 

lärandets innehåll och hur går lärprocesser till utomhus (Szczepanski, 2009). 

 

I studiens resultat pekar det mesta på att informanterna upplevde det som att utomhus 

är den plats där barnen får större utrymme för sina initiativ och idéer. Uterummet är 

en miljö där de vuxnas inflytande genom uppsatta regler inte är lika stort och barnen 

har möjlighet att vara aktiva i sitt lärande (Lindblad, 1993). Schmidt (2004) beskriver 

att i en utemiljö med naturmark kan barn påverka sina lekar och aktiviteter i högre 

grad. Utifrån studiens resultat väcks nya frågeställningar kring fortsatt forskning om 

hur barn uppfattar den pedagogiska tiden utomhus. 

 

6.4 Vidare forskning 

 

Studien grundar sig både på förskollärare som arbetar i en verksamhet där det finns 

ett utskrivet mål att arbeta utomhus och mer ”traditionella” förskolor. Kunde 

resultatet blivit annorlunda om undersökningen genomförts på ett annat sätt, 

exempelvis genom att enbart intervjua förskollärare som aktivt arbetar med 

utomhuspedagogik eller rikta fokus mot att intervjua förskollärare som arbetar 

utifrån en specifik pedagogisk filosofi däribland Reggio Emilia, Montessori och 

Waldorf m.fl. 

 

I studien undersöks hur förskollärare uppfattar begreppet utomhuspedagogik och hur 

de ser på uterummet som en pedagogisk arena. Studiens resultat visar att uterummet 

är en plats där barns initiativ får större spelrum. Ett möjligt forskningsområde att 
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fördjupa sig i är att se till barns perspektiv och hur de upplever utomhusmiljön. 

Tidigare forskning har gjorts kring skolgården och hur barn uppfattar och använder 

denna miljö. I detta sammanhang är det av elementärt intresse att mer forskning görs 

kring hur förskolebarn ser på sin utemiljö genom att undersöka barns uppfattningar 

kring utomhusmiljön och hur barn använder utomhusmiljön med hjälp av barns 

berättelser, bilder och observationer i pedagogisk verksamhet. Uppfattar barn 

utomhusmiljön som en plats där de har större inflytande? Studien har gjorts utifrån 

lärares perspektiv och genom denna utblick kan det ses som att det i uterummet ges 

större plats för barns initiativ. Det är av intresse att göra en studie ur barns perspektiv 

och att se hur barn upplever utomhusmiljön i pedagogisk verksamhet. 

Utomhuspedagogik är ett relativt nytt forskningsområde och vidare forskning behövs 

för att utveckla de pedagogiska praktiker där barn vistas varje dag. 
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BILAGA 1 

 

 

 

LÄRARPROGRAMMET 

 

 

Hej! 

Vi heter Sofia Ekelund och Sofia Karlsson och studerar på lärarprogrammet till 

lärare i förskola och förskoleklass på Linnéuniversitetet i Kalmar. Nu är vi inne på 

vår sista termin och arbetar med vårt examensarbete. Under utbildningens gång har 

vi intresserat oss för utomhuspedagogik och kommer nu att undersöka i en studie hur 

förskolelärare förhåller sig till utomhuspedagogik och hur de kan koppla det till 

barns lärande. 

Vi skulle uppskatta att få göra en intervju med dig. Intervjun beräknas ta ungefär 45 

minuter och kommer att spelas in med ditt samtycke. Anledningen till det är att vi 

ska kunna sammanställa materialet efteråt och endast vi kommer att ha tillgång till 

det. Efter bearbetningen kommer materialet raderas. 

Deltagandet i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst. Allt material 

kommer att behandlas anonymt. Om intresse finns går det bra att ta del av studien när 

den är färdig. 

 

Med Vänliga Hälsningar 

Sofia Ekelund och Sofia Karlsson 

Linnéuniversitetet Kalmar 2011 

 

 

Har du några frågor vänligen kontakta oss 

Sofia Ekelund   Sofia Karlsson  

Mobil: XXXXX    XXXXX 

Mail: XXXXX   XXXXX 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA 2 

 

Intervjuguide 

 

Inledande frågor 

1. Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

2. Hur gamla är barnen du arbetar med nu? 

3. Hur stor del av dagen är ni utomhus? 

 

4. Vad är utomhuspedagogik för dig? 

5. Vilka möjligheter ser du med utomhuspedagogik? 

6. Vilka svårigheter ser du med utomhuspedagogik? 

 

Lärandeverktyg 

7. Hur se du på utomhusmiljön som ett stöd i lärandet? 

8. Hur använder ni uterummet för att utmana barnen? 

9. Hur upplever du att barnen lär sig utomhus? 

10. Vad är det för skillnad på barns lärande inomhus och utomhus? 

 


