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Abstrakt 

Författarens namn: Lena-Marie Olsson 

Titel: Utomhuspedagogik i förskolan – En studie av pedagogers uppfattningar om barns samspel i 

förskolans utomhusmiljö  

Engelsk titel: Outdoor education in preschool - A study of teachers' perceptions of children's 

interactions in the preschool outdoor environment 

             Antal sidor: 30 

 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka uppfattningar som förskolans pedagoger har kring 

utomhusmiljöns påverkan på barns samspel. Pedagogernas uppfattningar bidrar i studien till att 

synliggöra de tankar som finns ute i verksamheten kring att arbeta med utomhuspedagogik och då 

med särskilt fokus på barnens sociala samspel. Den empiriska undersökningen bygger på kvalitativa 

intervjuer som har till uppgift att utifrån ett sociokulturellt perspektiv studera variationer i 

uppfattningar. Respondenterna är verksamma i förskolan, på tre olika avdelningar inom samma 

verksamhet, med ett gemensamt tema i form av ”naturen”. De arbetar mer eller mindre aktivt med 

utomhuspedagogik och studien visar på dess olika uppfattningar. I resultatet går att utläsa både 

likheter och skillnader i pedagogernas uppfattningar om utomhusmiljöns påverkan på barns samspel, 

med en intressant skillnad i uppfattningar av samspel. 
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1 Inledning 

Under min utbildning har intresset för utomhuspedagogik vuxit sig starkt och jag har insett att 

det är den formen av pedagogik som jag vill bidra med i min nya yrkesroll som förskollärare. 

Jag fastnade för ämnet när jag läste en kurs i hälso- och utomhuspedagogik, då jag upptäckte 

möjligheterna till lärande, glädje och gemenskap. Jag har haft förmånen att i den 

verksamhetsförlagda delen av utbildningen fått genomföra utomhuspedagogik i barngrupp, 

det är vid de tillfällen som jag gjort reflektioner, som jag nu i examensarbetet vill söka en 

fördjupad kunskap om. Jag vill veta om det är så att barn tack vare utomhusmiljöns effekter 

får ett annat förhållningssätt gentemot varandra. Är det så att utomhusmiljön påverkar barnens 

sätt att vara mot varandra, innebär det att pedagoger i förskolan bör reflektera över fördelarna 

och ta tillvara den effekten som en resurs, då resurser blir allt mer begränsade i förskolans 

verksamhet. 

1.1 Bakgrund 

Utomhuspedagogik är en form av pedagogik som har blivit allt vanligare i våra förskolor. Allt 

fler pedagoger använder den som metod och har insett betydelsen av en varierad verksamhet. 

Forskningen visar att utomhusverksamhet och fysisk rörelse har stor påverkan på hälsa, stress, 

motorik och lärande. Genom att vistas i naturen kan vi hämta kunskap, känsla och inspiration, 

som blir till ett engagemang där vi lär och utvecklas (Brügge & Szczepanski, 2011). 

Utomhuspedagogik är inte ett vetenskapligt begrepp, utan ett pedagogiskt förhållningssätt 

som syftar till att lärande sker i en miljö som har förutsättningarna och lämpar sig bäst till det 

som ska läras. Metodiken ska fungera som ett komplement till den traditionella pedagogiken, 

som anses vara den som äger rum inomhus, den ska med andra ord användas i de moment där 

det går att uppleva i verkligheten, istället för att endast läsa i en bok. Begreppet 

utomhuspedagogik började användas i Sverige under tidigare delen av 1990-talet och har 

sedan dess spridit sig och fått fäste som en metod för lärande. Metodens framväxt beror till 

stor del på de föreställningar som finns av att främja barns fysiska aktivitet. Dahlgren och 

Szczepanski (1997) beskriver att barn redan från tidig ålder bör vänjas vid att vistas utomhus 

för att på så sätt utveckla och träna motoriken på ett fördelaktigt sätt. Barn har ofta krav på sig 

av att kunna sitta stilla, då behöver de få möjlighet till någon form av daglig fysisk aktivitet. 

Barn behöver även röra på sig för att öka sin motoriska färdighet vilket har betydelse för 

bland annat rumsuppfattningen, självförtroendet, begreppsuppfattningen och 
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koncentrationsförmågan (a.a.). När jag i denna uppsats talar om utomhuspedagogik utgår jag 

från den definition som forskargruppen vid Centrum för Miljö- och Utomhuspedagogik, 

Linköpings universitet har tagit fram: 

 

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 

 Växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas 

 Platsens betydelse för lärande lyfts fram (Szczepanski, 2007:11) 

 

När det gäller de effekterna som jag reflekterat över i utomhusmiljön, beskriver Brügge & 

Szczepanski (2011) anledningen till varför vi i ännu större utsträckning än idag bör använda 

oss av utomhuspedagogik. De menar att vi måste ta den forskningen som finns på allvar, när 

det gäller människans relation till den fysiska miljön. Det finns kunskap som visar på positiva 

effekter av naturkontakt i utemiljö för barns hälsa, motoriska utveckling, lekbeteende och 

koncentrationsförmåga. Ett annat motiv är också att det i utomhusmiljön ställs andra krav på 

barnen, där de tränar samarbete och på så sätt utvecklar social kompetens (Brügge & 

Szczepanski, 2011). När barnen deltar i aktiviteter utomhus, gör de det de klarar av på sina 

villkor, det utvecklar en positiv känsla hos barnen av att de passar in och känner sig bekväma 

i gruppen. 

Att vistas i utomhusmiljö är inte lika självklart i dagens samhälle som det var förr. Då från att 

ha varit en självklar del av vardagen till idag något som vi aktivt söker upp och planerar in i 

vårt liv. Samhällets utveckling har förändrat människors relation till naturen, då den tekniska 

utvecklingen har fångat våra intressen. Många barn ägnar flera timmar varje dag framför tv:n 

eller datorn, stillasittandes och inomhus. De barn vi möter i förskolan grundlägger i många 

fall sin utomhusvana där (Friluftsfrämjandet, 2009). Med de positiva effekterna som 

utomhusmiljön kan bidra till, kan det göra skillnad i hur barnen samspelar och i sin tur ha 

betydelse för hur det enskilda barnet utvecklas fysiskt, psykiskt och socialt. 
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1.2 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka vilka uppfattningar som förskolans pedagoger har 

kring utomhusmiljöns påverkan på barns samspel. Genom att ta del av pedagogers 

uppfattningar kan studien bidra till att synliggöra de tankar som finns hos pedagoger ute i 

verksamheten kring att arbeta med utomhuspedagogik och då med särskilt fokus på barnens 

sociala samspel. 

 

1.3 Frågeställning 

Vilka uppfattningar har pedagogerna i förskolan om utomhusmiljöns påverkan på barns 

samspel? 
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2 Tidigare forskning och teori 
 

2.1 Utomhuspedagogik 

2.1.1 Lärande utomhus 

Dahlgren & Szczepanski (1997) beskriver hur utomhuspedagogik kan identifieras som en 

helhetsupplevelse med tematiskt innehåll och en direktkontakt mellan den lärande och 

föremålet för lärandet. Upplevelsedimensionen har stor betydelse och lägger enligt författarna 

grunden till en aktiv kunskap vilket är en användbar kunskap. I en upplevd lärandesituation 

som sker i ett sammanhang och på rätt plats, bidrar sinnesupplevelsen genom lukt, doft och 

känsla till lärande på ett annat sätt än vid tillfällen vid bildlig berättelse. Genom en 

utomhuspedagogisk metod ges möjligheter till lärande i verkligheten, där får det konkreta 

materialet eller fenomenen som upplevs en förklaring som kan identifieras och definieras, den 

kunskap som på så sätt befästs genom upplevelser och kreativitet får då en djupare förankring 

i minnet. 

 

Szczepanski (2007) förklarar hur olika faktorer påverkar varandra för att det ska ske ett 

lärande utomhus. Lärandet är beroende av att det sker ett samspel mellan aktiviteten, 

lärmiljön, det sociala samspelet i gruppen och personlig och social utveckling, men även hur 

vi mår i den lärmiljön vi befinner oss. Det som knyter samman de olika delarna är hälsan, den 

är avgörande för vårt välbefinnande och vår vilja att lära. Se Lärandemodell (Szczepanski, 

2008:56) nedan: 
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2.1.2 Personlig och social utveckling 

Eriksson (2004) beskriver utomhuspedagogik ur ett perspektiv som rör personlig och social 

utveckling. I barngruppen formas en social ordning i form av roller, vilket innebär att barn blir 

medvetna om sin plats i gruppen, det leder också till att de blir medvetna om sina brister i 

förmågor och färdigheter. Författaren menar att relationer och invanda mönster i en grupp 

förändras när man byter lärmiljö, i detta fall mellan inom- och utomhus. I utomhusmiljön ges 

andra förutsättningar och de barn som hade svårt att prestera inne kan här känna sig stärkta, 

istället för att inte duga. Att byta lärmiljö kan bidra till förändrade sociala mönster, barnen får 

med hjälp av andra förutsättningar synligöra sina dolda kompetenser och färdigheter. Det får 

till följd att barnen utvecklar en annan förståelse för varandra. I aktiviteter som inomhus kan 

vara konfliktfyllda, blir utomhus mer lättsamma och något som märks särskilt i de aktiviteter 

där det krävs samarbete. För det enskilda barnet finns det mer utrymme i utomhusmiljön, det 

blir inte påpassat på samma sätt som inne, utan kan ta avstånd från gruppen för att t.ex. kunna 

och få ge utlopp för sina känslor. Eriksson skriver: 

 

Dessutom innebär utemiljön att hela människan involveras, inte bara handen eller tanken, utan också 

känslan, intuitionen och alla sinnen. Förmåga till inlevelse, förståelse för andra människor och förebyggande 

av mobbing är delar av skolans värdegrund och delar av uppdraget (2004:149). 

 

Eriksson menar att pedagogen har en viktig uppgift i att skapa förutsättningar som leder till 

social träning. Genom att planera aktiviteter och upplevelser som barn klarar av, där de får 

sammarbeta och samtala, sker en positiv social träning. Barnen behöver tid till att så långt det 

är möjligt få upptäcka på egen hand. Pedagogens roll innebär då att skapa förutsättningar som 

barnen upplever som tillåtande, att inte påpeka eller att föreskriva, utan bara var lyhörd och 

vaksam över det som sker i barnens interaktion (Eriksson, 2004). 

 

2.2 Utomhusmiljön 

2.2.1 Barn och natur hör ihop 

Det finns en gammal traditionell uppfattning om att barn och natur hör ihop. Om barnet får 

vistas utomhus utvecklas det till en stark, frisk person med kunskaper om sin omgivning 

(Grahn, 2007). Denna uppfattning påverkade förmodligen Fröbel på 1800-talet, när han 

skapade barnträdgården. Fröbel ansåg att naturens kraft genomsyrar allt, det är de sinnliga och 
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estetiska upplevelserna som ger barnet kunskap om världen och om sig själv. De platser som 

vi vistas i utomhus kommer att betyda något för oss genom livet, de lagras i vårt minne då de 

har gjort avtryck på oss, som präglat oss till den vi är. Dessa platser gör sig påminda av 

synintryck, dofter, ljud och känslor. Grahn (1997) menar att barn måste få utrymme i 

utomhusmiljön, de måste få tid till att leka och till att upptäcka på egen hand. Barnen måste få 

den tid de behöver för att kunna bearbeta sina känslor, utmana verkligheten, försöka, 

undersöka, fundera och reflektera. Det handlar om att avväga de planerade aktiviteterna och 

att följa barnens lek utefter deras intressen. Grahn menar vidare att detta är en bristvara i 

dagens förskola, både tiden till reflektion och utrymmet till det. 

 

2.2.2 Miljön en del av leken 

I tidigare forskning har Mårtensson (2004) kommit fram till att det är två egenskaper som är 

utmärkande för lek utomhus, sinnlighet och vidlyftighet. Sinnlighet stimuleras spontant i 

leken av lukt, smak, känsel, syn, balans, temperatur, hörsel m.fl. sinnen. Barnen använder då 

utomhusmiljön med hjälp av sina sinnen, där de får en positiv känsla som gör att de vill 

samspela med miljön. Med vidlyftighet stimuleras barnen i leken på ett sådant sätt att de mer 

fritt kan leka lekar som är kaosartade. Det handlar om vilda lekar där barnen tillåts springa, 

sprattla, klättra, brottas och jaga varandra, men även om stillsamma fantasilekar. Vid den här 

typen av lek släpper barnen kontrollen över leken och låter istället omgivningen styra, 

utvecklingen i leken blir på så sätt spontan. Egenskaperna i sinnlighet och vidlyfthet bidrar till 

att miljön ingår som en del av leken. Mårtensson menar att miljöns inverkan på barnen kan ha 

så stor betydelse att det kan uppfattas som om omgivningen leker med barnen istället för 

tvärtom. 

 

2.2.3 Pedagogiskt perspektiv 

Öhman (2011) anser att både tidigare forskning och erfarenheter pekar på att naturmöten har 

ett pedagogiskt värde. I stunder av naturmöte utvecklas moraliska relationer till naturen, 

platsen och de kunskaper som ger sig till känna kan ge ett nytt perspektiv på den egna 

livsstilen och samhällsutvecklingen. Hur detta nya perspektiv utvecklas beror både på kontext 

och situation, där individuella, sociala och kulturella förutsättningar har betydelse. 

Förutsättningarna beskrivs i form av individens tidigare erfarenhet av naturmöten och vilka 
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vanor som redan finns av att vistas i naturen. De sociala förutsättningarna uppstår i 

kommunikationen mellan de som möts och vilka de erfarenheter, upplevelser och attityder 

som ges uttryck för. I de kulturella förutsättningarna spelar de traditioner som kommer till 

uttryck in i aktiviteter, sammanhang och med vilket förhållningssätt till naturen aktiviteterna 

genomförs. Öhman menar att det inte går att visa på direkta samband mellan naturmöten och 

lärande, men det råder ingen tvekan om att undervisning utomhus har stor pedagogisk 

potential. Det finns en betydande erfarenhet av utomhuspedagogik i vårt land och med de 

unika möjligheterna som vi har i allemansrätten, något som är angeläget att utveckla vidare 

för den utomhuspedagogiska traditionens skull.  

 

2.2.4 Medicinskt perspektiv 

Söderström (2011) beskriver naturmöten ur ett medicinskt perspektiv. Söderström menar att 

det i tidigare forskning, i studier på förskolebarn har resulterat i att man konstaterat att barn är 

lugnare och har lättare för att sitta stilla och lyssna till information från sina pedagoger om de 

har möjligheterna till en naturrik förskolegård. Söderström ställer sig själv frågande till om 

det är naturen som ger barnen lugnet eller om det är en följd av kroppslig trötthet kopplat till 

leken som ger effekten.   

 

Söderström beskriver vidare att andra forskare talar om naturens återhämtande förmåga med 

en teori som förklaring. Genom att utsätta sig för natur, bidrar det till att människan kan 

fokusera och bli mer uppmärksam. Det innebär att naturen påverkar hjärnan så att vissa 

nervtrådar vilar sig, för att återhämta sig, för att kunna arbeta effektivt igen. Det kan beskrivas 

med att ”tankarna klarnar” när vi vistas i naturen. Ett barn som har förmågan att tänka klart 

har också förmågan att själv hitta lösningar och med hjälp av sina egna resurser klara av svåra 

situationer som det hamnar i. 

 

2.2.5 Miljöpsykologiskt perspektiv 

Ur miljöpsykologiskt perspektiv av naturmöten, frågar sig Mårtensson (2011) om 

inomhusmiljön på förskolan kan vara orsaken till utomhusmiljöns betydelse. Kan det vara så 

att brist på utrymmen och personal är så stressande för barnen, att de upplever en 

återhämtning när de kommer ut. Mårtensson menar att oavsett, så leker barn en stor del av sin 
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tid och det har visat sig att utomhusmiljön gynnar den lekfulla attityden hos barn på ett sätt 

som utvecklar öppna och kreativa sociala situationer. I utomhusmiljö med natur får leken en 

flexibel struktur där platsen, lektemat och barnen som ingår, kan förändras under tiden för 

leken. Leken blir på så sätt rörlig, med mycket fysisk aktivitet, men även av mental rörlighet 

som innebär snabba associativa fantasiflöden. Den associativa leken är utmärkande i 

småbarnsåldern men utomhus utvecklar den en grund för samvaro mellan barn i olika åldrar 

och pågår högt upp i åldrarna. Mårtensson menar att det möjligtvis kan vara i de processer 

som sker mellan barns lekfulla attityd och utomhusmiljön, som kan finnas en förklaring till att 

barn mår bra av naturkontakt. 

 

2.3 Sociokulturell teori 

Ur ett sociokulturellt perspektiv sker lärande genom interaktion. Perspektivet utgår från att 

människors och institutioners kunskap skapas och upprätthålls genom interaktion som sker i 

specifika kulturella kontexter (Williams, 2006). När barn samspelar med både andra barn och 

med vuxna påverkas de i sitt sätt att tänka, tala och i hur de agerar av den aktiviteten de 

medverkar i. Utifrån ett sociokulturellt synsätt är det i samspelet den mer kunnige som leder 

eller stöttar den mindre kunnige i aktiviteten. Till en början är den lärande i behov av ledning 

och stöttning av den mer kunnige, för att sedan efterhand ta över och kunna föra tankegång 

och handling på egen hand (Williams, 2006; Säljö, 2005).  

 

Lev S Vygotskijs teori om barns lärande ligger till grund för den sociokulturella 

teoribildningen. I hans teori ligger tyngdpunkten på betydelsen av kulturen och den sociala 

interaktionen för människans intellektuella, emotionella och övriga utveckling (Williams, 

2006). Vygotskij anser att socialt samspel är en viktig förutsättning för barns utveckling och 

att lärande och utveckling står i relation till varandra genom språket. Han utgår från att barn 

lär mer och bättre tillsammans med andra som kan mer än de själva kring ett speciellt område, 

där lärande då sker genom förmågan att imitera. När barn lär tillsammans gör de det genom 

att kommunicera och imitera varandra, de har en strävan att förstå vad andra barn gör och ett 

behov av att bli lika sina kamrater och visa samhörighet (a.a.). I ett samarbete mellan ett mer 

kunnigt barn och ett mindre kunnigt, sker ett lärande hos dem båda i form av både en ny och 

en fördjupad förståelse. 
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Det barnet lär genom samspel och samarbete med andra barn och med vuxna, tar det 

kunskapsmässigt till en ny nivå. När barn arbetar i grupp tillsammans med jämnåriga barn, tar 

det del av barns olika sätt att tänka (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). Att låta barn 

arbeta tillsammans leder till att det enskilda barnet blir motiverat, det vill bidra till att gruppen 

lyckas med uppgiften. De sociala färdigheterna hos barnen utvecklas och det som sker är att 

barnen lär sig samarbeta genom samarbete. Samspel och samarbete utvecklar också barnens 

kognitiva färdigheter, de byter åsikter när de omprövar sina uppfattningar för en bättre 

lösning. Barn lär och utvecklar sin förståelse för omvärlden i interaktion med andra barn och 

vuxna, som alla tänker olika (a.a.). Att vi tänker olika är det som bidrar till att det sker en 

utveckling och något som skall ses som en möjlighet och inte som ett hinder för lärande. 

 

Bygdeson-Larsson (2010) beskriver i sin avhandling, betydelsen av samspel mellan barn – 

pedagog som en viktig del i hur barn – barn sampelar. Förskolans pedagoger bemöter barn på 

skilda sätt, beroende på vilken barnsyn de har och i hur de utövar sin profession. Bygdeson-

Larsson beskriver hur ett lyhört förhållningssätt gör skillnad i samspelet mellan barn. När 

pedagogen möter barnets perspektiv och svara an på ett lyhört sätt, skapas det en stämning 

och det sätts en gräns för hur man ska agera i samvaron. Pedagogens tillmötesgående och sitt 

sätt att vara och agera mot barnen påverkar i sin tur hur barnen samspelar i gruppen på ett 

positivt sätt. När barnen i förskolan samspelar i lek är leken givande, livfull och glad, oftast 

utan konflikter. För att stärka det positiva samspelt i gruppen är det viktigt att pedagoger 

uppmärksammar och uppmuntrar, på så sätt både stöttar och strukturerar de det positiva 

samspelet som sker och förebygger konflikter (a.a.). 

 

I denna studie tjänar den sociokulturella teorin och dess fokus på kunskapande genom 

samspel och interaktion en tolkningsram för att förstå barns samspel i relation till den 

specifika miljö som förskolans utomhusmiljö är och de redskap och verktyg som den 

erbjuder. Den bidrar med ett teoretiskt språk för att kunna förstå det samspel som jag är ute 

efter att studera i denna studie och förmår hantera såväl den mellanmänskliga interaktionen 

som de specifika förutsättningar som utomhusmiljön tillhandahåller.  
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3 Metod 
 

3.1 Val av metod 

För att få svar på min forskningsfråga har jag valt att arbeta utefter en kvalitativ 

forskningsmetod. 

 

Den kvalitativa ansatsen är ett vetenskapligt förhållningssätt som söker efter kvalitativa 

skillnader i de intervjuades svar. Syftet med analysen är att synliggöra hur fenomen i 

omvärlden uppfattas av människor (Patel & Davidsson, 2003). Det är sålunda begreppet 

uppfattning som blir centralt. Till skillnad från ett mer naturvetenskapligt förhållningssätt är 

den humanvetenskapliga forskningen hänvisad till individers upplevelser och erfarenheter av 

världen. I denna forskningstradition används ofta öppna interjuver där respondenten ges 

möjlighet att beskriva sina uppfattningar av ett visst fenomen med egna ord. 

 

Kvalitativa intervjuer består oftast av frågor som är strukturerade på olika sätt. Frågorna kan 

ha hög grad av strukturering, då ställs dessa i en bestämd ordning och helt enlig 

intervjuguiden. Om man väljer att ställa frågorna från intervjuguiden i den ordning som det 

faller sig för situationen, benämner man att intervjun har en låg grad av strukturering. Jag har 

i detta arbete valt att arbeta efter en metod som benämns som halvstrukturerad. Det innebär att 

man följer frågorna i den ordningen som finns i intervjuguiden, men kan flika in stödfrågor 

för att öka förståelsen av både fråga och svar (Bryman, 2011). 

 

Att mitt val av metod föll på den kvalitativa metoden är för att den har sin grund inom det 

samhällsvetenskapliga synsättet, i att tolka människor och deras sociala värld. Syftet med den 

kvalitativa metoden är att utforska och urskilja egenskaper och beskaffenheten hos något, t.ex. 

intervjupersonens livsvärld eller uppfattning om något fenomen (Patel & Davidsson, 2003). I 

jämförelse med den kvalitativa metoden har den kvantitativa metoden sin grund inom det 

naturvetenskapliga synsättet och lämpar sig mer till att förklara verkligheten genom att 

observera, mäta och registrera. Denna metod är helt isolerad från individen och dess 

tyngpunkt ligger i att begrepp, teorier och hypoteser prövas (Bryman, 2011). 
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3.2 Urval 

I mitt val av intervjupersoner har jag utgått från det Bryman (2011) kallar för ett målinriktat 

urval. Det innebär ett försök till att finna en överenstämmelse mellan forskningsfrågan och 

urval. Forskaren gör då sitt urval utifrån en önskan om att intervjua personer som har 

betydelse för forskningsfrågan. Jag tog kontakt med personer jag känner, som är verksamma 

inom förskolan. Med deras råd och hjälp kom vi tillsammans fram till ett lämpligt urval. Det 

aktiva valet föll på en förskola som arbetar med ”naturen” som ett gemensamt tema i huset.  

Förskolan består av tre avdelningar, 1 avdelning med barn i åldrarna 1-3 år och 2 avdelningar 

med barn i åldrarna 3-5 år. Vid min kontakt med förskolan upptäckte jag att de arbetar mer 

eller mindre aktivt med utomhuspedagogik. En av avdelningarna har i sin planering en heldag 

i skogen varje vecka, en annan avdelning planerar att gå till skogen en förmiddag i veckan och 

den tredje avdelningen går till skogen om det passar in i deras verksamhet. Att de arbetade 

med ett gemensamt tema men på så skilda sätt, fick mig att förstå att jag troligtvis skulle få 

del av respondenternas uppfattningar ur ett brett perspektiv och på så sätt få en teoretiks 

mättnad för att kunna besvara min forskningsfråga (Bryman, 2011). 

 

I denna studie ingår sju respondenter, där fyra av dem intervjuades enskilt och tre av dem 

intervjuades i grupp, på eget önskemål. Det innebär att studien bygger på fem olika 

intervjusvar. Respondenterna som deltog är alla kvinnor i åldern 25-55 år, med någon form av 

pedagogisk utbildning och erfarenhet i förskolans verksamhet. 

 

3.3 Tillvägagångssätt 

Studien påbörjades med att arbeta fram ett syfte och en frågeställning inom ämnet 

utomhuspedagogik och dess påverkan av socialt samspel, som sedan tidigare bestämts att söka 

en fördjupad kunskap om. Därefter tog jag mig an litteraturgenomgången som blev både 

långdragen och omfattande, allt för att få en bred förförståelse. Här skaffade jag mig kunskap 

genom att studera tidigare forskning, teorier och forskningsmetodik. 

 

Nästa steg i arbetet var att bestämma vilken metod och teknik som skulle användas i 

undersökningen, valet föll på en kvalitativ metod med intervjuer. I det första steget tog jag 

fram en intervjuguide som skulle kunna fånga respondenternas olika uppfattningar. Arbetet 
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gick sedan vidare genom att göra ett urval (se kap. 3.2) av de personer som önskades skulle 

medverka som respondenter i denna studie. 

 

I genomförandet av intervjuerna tog jag inledningsvis kontakt med förskolan, jag åkte dit och 

presenterade mig och mitt syfte. Eftersom intresset låg i vilka olika uppfattningar som fanns 

hos pedagogerna på förskolan, hade det inte på förhand bestämts vilka i personalen som skulle 

intervjuas, det diskuterade vi fram tillsammans och de gav sitt medgivande. Resultatet blev 

två pedagoger från två olika avdelningar och tre pedagoger i grupp för en avdelning. Varför 

det blev en gruppintervju berodde på att just de pedagogerna under en tid haft stor 

arbetsbelastning och kände att deras medverkan inte fick ta något anspråk från tiden i 

barngruppen. Jag accepterade deras önskan, då jag ville få med uppfattningarna som fanns i 

de olika arbetslagen i studien. Vid nästa tillfälle för kontakt med förskolan bestämde vi tid 

och plats, vi diskuterade hur själva intervjun skulle ske och att den skulle ta ca 45 min. De 

personerna som skulle medverka i undersökningen fick vid detta tillfälle ta del av 

intervjuguiden och den informationen som hör till, så att de skulle känna sig förberedda.  

 

Samtliga intervjuer hölls på förskolan, i ett personalutrymme där vi kunde sitta ostört, i en 

miljö som var inbjudande och avslappnad. Intervjufrågorna ställdes efter en halvstrukturerad 

form. Jag följde intervjuguidens ordning, men fick vid några tillfällen ställa stödfrågor för en 

ökad förståelse. Jag genomförde de individuella intervjuerna på liknande sätt, vilket innebär 

att de svaren är grundade på individuella uppfattningar. I gruppintervjun som bestod av tre 

pedagoger, diskuterade de tillsammans fram en uppfattning som de var eniga om. Här bildade 

den gemensamma uppfattningen ett svar. Intervjuerna tog något längre tid än planerat, särskilt 

gruppintervjun. Eftersom jag valde bort att banda intervjuerna, på grund av min egen tidsbrist, 

var jag väldigt noggrann med att anteckna och att upprepa så att jag verkligen fick med mig 

det svaret som gavs. Intervjuerna gjordes vid tre olika tillfällen, då jag först tog två 

individuella per dag, för att sedan göra den gemensamma vid tredje tillfället. Efter varje 

tillfälle påbörjades bearbetningen av intervjumaterialet. 

 

3.4 Bearbetning av intervjumaterial 

I bearbetningen av intervjumaterialet började jag med att skriva rent intervjuerna för hand och 

noggrant kontrollera dem gentemot de anteckningar och stödord som jag gjort under 
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intervjun. Detta gjorde jag i det snaraste efter intervjutillfället för att ha situationen färsk i 

minnet. I den processen försökte jag även att reflektera över hur jag uppfattat de 

uppfattningarna som respondenten delat med sig av (Bryman, 2011). Därefter klippte jag ut 

varje intervjusvar, döpte dem till R 1-5 (respondent) och sorterade dem efter de olika 

kategorierna som intervjufrågorna är uppdelade i: utomhuspedagogik, utomhusmiljö och 

samspel. Jag försökte att få en överblick av de olika svaren för att hitta bärande ord eller om 

det gick att utläsa någon form av tema i uppfattningarna. Under sorteringen försökte jag också 

att titta på likheter och skillnader i intervjusvaren. För att underlätta sorteringen använde jag 

även färgpennor till hjälp, för att lättare uppfatta mängden av bärande ord. Jag kunde på så 

sätt få en bild av de olika uppfattningarna på var och en av frågorna och gå vidare med nästa 

del att analysera ett resultat (Patel & Davidsson, 2003).  

 

3.5 Forskningsetiska principer 

Studien vilar på de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet har som riktlinje inom 

humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Det är grundläggande krav som har till 

uppgift att skydda den enskilda individen som medverkar i denna kvalitativa studie. Jag 

kommer här att beskriva de fyra kraven samt hur jag ha delgivit respondenterna den 

informationen. 

 

Informationskravet – I min kontakt med respondenterna som valt att medverka, har jag 

informerat dem genom ett informationsbrev (se bilaga A). De har där fått ta del av studiens 

syfte, vilken roll de som respondenter har i studien samt vilka rättigheter de har. Att deras 

medverkan är helt frivillig och de kan när som de själva önskar avbryta sin medverkan.  

 

Samtyckekravet – Samtyckekravet innebär att respondenterna ger sitt godkännande till att 

medverka. I detta fall då samtliga respondenter var över 15 år krävdes inget skriftligt 

medgivande från vårdnadshavare eller dyl. Efter att respondenterna tagit del av 

informationsbrevet lämnade samtliga ett muntligt medgivande till att delta.  

 

Konfidentialitetskravet – Innebär för respondenterna att de i studien är anonyma, att det inte 

går att utläsa vad var och en av dem har för uppfattning i de frågorna som de besvarat. I 

resultatkapitlet har jag döpt respondenterna till R, för att kunna urskilja de olika 
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uppfattningarna i citaten. Det går heller inte på något sätt att spåra i vilken verksamhet de är 

verksamma. 

 

Nyttjandekravet – Nyttjandekravet innebär att materialet som samlats in endast får användas 

för forskningsändamål. Det innebär att mitt insamlade material från respondenterna endast 

kommer att användas i denna studie och kommer inte att lånas ut för kommersiellt bruk eller 

andra icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2011). 

 

3.6 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet används inom forskningen för att beskriva kvaliteten i en 

undersökning. Validitet betyder giltighet och validiteten syftar till att undersökningen mäter det 

som är avsett att undersökas i studien. Validiteten i en kvalitativ studie ska genomsyra 

forskningsprocessens samtliga delar, det kan t.ex. visa sig i hur forskaren kan tillämpa sin 

förförståelse för hur en studie ska genomföras och i datainsamlingen genom hur forskaren 

lyckas göra en trovärdig tolkning av den intervjuades livsvärld (Patel & Davidsson, 2003).  

 

Reliabilitet är ett mått på studiens tillförlitlighet och stabilitet. Kvalitativa 

intervjuundersökningar förutsätter en låg grad av standardisering då de bygger på ett 

samspelsperspektiv där det som sker under och efter mötet är det betydande. Vid en kvalitativ 

intervjustudie kan vi förvänta oss olika resultat vid olika tillfällen, beroende på att 

respondenten kan ha reflekterat och utvecklat en annan uppfattning i frågan. Jag anser att min 

studie har god validitet, då jag i intervjusituationerna var noga med att respondenten förstod 

min fråga och jag det svar som gavs. När det gäller reliabiliteten så har studien en låg 

reliabilitet då den bygger på en kvalitativ metod med de egenskaperna som det innebär, men 

genom att använda mig av en halvstrukturerad intervjuform blir reliabiliteten något högre 

(Patel & Davidsson, 2003): 

 

3.7 Metodkritik 

Den kritik som kan riktas mot den kvalitativa metoden är att forskningsresultatet är svårt att 

generalisera. Den undersökningen som har gjorts i detta arbete, med ett urval av respondenter 

som passar för ämnet och med frågor av halvstrukturerad karaktär, är inte representativ för de 
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uppfattningar som finns hos andra pedagoger i förskolors verksamhet. Den kritiken grundar 

sig i frågan om de respondenterna som ingår är representativa (Bryman, 2011). I den roll som 

forskaren har i ett kvalitativt arbete påverkar den resultatet på olika sätt. Det kan bero på 

forskarens egenskaper av kön, ålder och personlighet, men även på att man väljer en 

inriktning som man anser viktig ur eget perspektiv, men som för andra forskare är av mindre 

betydelse. Metodkritiken handlar om svårigheten med att replikera en undersökning som 

gjorts med den kvalitativa metoden i jämförelse med den kvantitativa metoden där resultaten 

kan omprövas med samma resultat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

4 Resultat 
 

4.1 Utomhuspedagogik 

På intervjufrågan ”Vad betyder utomhuspedagogik för dig som pedagog?” kan man uppfatta 

både likheter och skillnader i respondenternas svar. I fyra av de fem uppfattningarna ser 

pedagogerna utomhuspedagogik som ett hjälpmedel, de menar att det är ett komplement till 

den pedagogik som de bedriver inomhus. 

Man har andra förutsättningar ute, jag tänker på när vi arbetar med djur, t.ex. spindlar, då kan vi 

istället för att titta på bilder i en bok, titta på levande spindlar ute. Barnen får då lära om spindlar 

i rätt sammanhang. Jag tror det är viktigt, sammanhanget skapar någon form av mening.(R 5) 

Den andra uppfattningen var inriktad på den friheten som gavs för samspel och att som 

pedagog kunna delta i barnens fria lek utomhus, i en miljö som upplevdes vara utan 

begränsningar. I utomhusmiljön får barnen mer utrymme till olika lekar och spring där 

högljudda lekar är tillåtna. För pedagogerna innebär det att de inte behöver dämpa eller stoppa 

barnen när de leker med en stor inlevelse, vilket de ofta får göra inne. 

Utomhus är ett frirum, där finns inte alls samma mängd regler som inne, när det gäller materialet 

och ytorna. När jag är ute med barnen känner jag som pedagog att jag kan delta i leken och vara 

närvarande där, det finns inte samma begränsningar som finns inne. (R 2) 

 

På intervjufrågan ”Vad innebär utomhuspedagogik för barnen som deltagare?” uttrycker tre 

av fem att utomhuspedagogik ger barnen möjligheten att lära genom upplevelser.  

Barnen utvecklas genom att iaktta och vara med om upplevelser, ute finns ett annat utrymme för 

lek och fantasi. (R 4) 

De andra uppfattningarna uttrycker att det är miljön som har betydelse för barns lärande 

utomhus.  

Att de får utvecklas i en stimulerande utemiljö som är planerad och utgår från barnens intressen, 

ja eller ett intresse som är väckt av pedagogerna. (R 3) 

Det innebär att barnen får ta del av en öppnare miljö där de får större utrymme till fri lek och mer 

fantasi. Men de får också möta andra barn. (R 2) 
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På frågan ”Vilka för- resp. nackdelar ser du med att bedriva pedagogik utomhus?” Här är 

respondenterna av samma uppfattning, de uttrycker att de inte skulle vilja välja bort metoden, 

de menar att det optimala är att växla mellan att bedriva pedagogisk verksamhet både inne och 

ute. De uttrycker fördelar: 

Fördelarna är ju att det ger andra möjligheter till lärande gentemot de som är inne. Jag skulle 

inte vilja välja mellan inomhus eller utomhus, utan tycker att de tillsammas ger barnen den 

bästa verksamheten. Den friska luftens påverkan på barnen och på oss pedagoger ger ofta ett 

bättre humör och en bättre stämning i gruppen. (R 1) 

Ytorna, det ger större ytor. Barnen får helt andra begränsningar för leken, de leker i större 

grupper. De kan på ett naturligt sätt upptäcka och utforska den värld vi lever i och hur den 

fungerar. (R 2) 

Tidsutrymmet, när vi är i skogen en dag/vecka så är vi inte lika bundna vid tiden. Då äter vi när 

vi tycker att det passar. Då behöver vi heller inte avbryta i leken för att ha samling eller andra 

aktiviteter. (R 4) 

De nackdelarna som respondenterna uttryckte handlade om praktiska lösningar: 

En nackdel är ju faktiskt att det krävs mer personal för att kunna lämna gården och få utforska 

naturen på rätt plats, i skogen. (R 5) 

Kläder, alla barn har inte bra kläder för att kunna vara ute länge. (R 3) 

Det är lite bökigt med toalettbesök, vi har flera barn som är i fasen att sluta med blöja. (R 2) 

 

4.2 Utomhusmiljö 

På frågan ”Upplever du att utomhusmiljön påverkar barnen?” kan det urskiljas uppfattningar 

som handlar om en naturlig utveckling av motorik, naturens inbjudan till lek och att barn blir 

lugnare av att vara ute. Även på denna fråga går det att tolka att pedagogerna har liknande 

uppfattningar av att större utrymme och plats ute påverkar barnen. 

 Det blir lugnare ute, jag tror det beror på att det finns större ytor att vara på. (R 5) 

Barnen utvecklar sin motorik på ett naturligt sätt. Jag tycker att de får ett annat utlopp för lek och 

en energi som kanske bromsas inne, pga. platsbristen. Jag upplever mer kreativitet ute. (R 3) 

All miljö påverkar barn, de leker det som miljön inbjuder till. När de vistas på stora öppna ytor 

inbjuder det till springlekar. Klätterställningar, träd och sten inbjuder till att klättra. (R 2) 
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På frågan ”Kan du märka någon förändring i barnens sinnen när de är utomhus?” svarar de 

fem respondenterna med liknande uppfattning, de upplever att det sker en förändring som 

bidrar till färre konflikter och ett lugnare klimat i barngruppen.  

En svår fråga… men barnens humör är mycket jämnare ute, tycker att de är mer lättsamma. 

Om de hamnar i någon konflikt så är det precis som om den löser sig av sig själv. (R 3) 

Ja verkligen, där är några barn mer självsäkra och styrande än inomhus. Samtidigt kan det vara 

så att de barn som styr leken inne kan bli mer avvaktande ute. (R 2) 

 

På frågan ”Upplever du att barnens roller förändras i utomhusmiljön i jämförelse med 

inomhus?” Finns det en uppfattning hos respondenterna om att det sker en förändring av 

barnens roller, men de har delad mening om ifall det beror på utomhusmiljön eller att det sker 

ett miljöbyte. 

Både ja och nej, Jag tycker att roller byts i olika miljöer och beroende av vilken aktivitet de 

deltar i. Leken i utomhusmiljön handlar ofta om mer förmåga till fantasi och där kan man se 

skillnad mellan ute och inne. (R 2) 

Barnens olika roller som finns inne, blir inte lika tydliga ute. Jag tycker att roller blir mer fria 

utomhus, kan kanske vara anledningen till att det är färre konflikter. (R 3) 

Vissa barn förändras och tar andra roller. Det kan vara så att ett barn tar en ledande roll ute, 

medan det inomhus hellre följer. (R 1) 

 

4.3 Samspel 

På frågan ”Kan du se någon skillnad i hur barn samspelar beroende på om ni är inne eller 

ute?” ger respondenterna uttryck för skilda uppfattningar. Två av fem uttrycker att barns 

samspel är mer tydligt inomhus. De övriga tre respondenterna har en annan uppfattning, de 

menar att gruppkonstellationerna ute kräver samspel för att fungera. 

Ja, utomhus deltar barnen ofta i sådana lekar där det krävs samarbete, de delar då med sig av 

sina erfarenheter och kunskaper, för att få den leken som just då är det viktigaste för dem att 

fungera. (R 2) 
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Ute är det fler barn som ingår i en lek eller aktivitet. För att undvika konflikter måste barnen 

samspela. (R 3) 

Tycker det är mer samspel inne, då leker barnen mer med varandra, de är mer nära. Ute sprider 

de mer ut sig och plockar var och en med sitt. (R 5) 

På frågan ”Upplever du att kommunikationen förändras beroende på om ni är inne eller ute?” 

uttrycker tre av respondenterna en tydlig uppfattning, två av dem menar att de inte reflekterat 

nämnvärt över det 

Jo men i och med att barnen har ett utökat samarbete ute, så kommer även kommunikationen 

igång på ett annat sätt. Barn med tal/språk svårigheter får bättre möjlighet att kommunicera 

med sitt kroppsspråk och kan delta mer i lek, med fler barn än inomhus. (R 2) 

Barnen kommunicerar mer inne, jag tror det beror på att de vistas på en mindre yta, de är nära 

varandra. (R 5) 

På frågan ”Upplever du att det finns skillnad i samspelet mellan barnen om ni befinner er på 

förskolans gård eller om ni går till skogen?” uttrycker tre av fem respondenter att det är 

skillnad i barnens samspel om man förflyttar sig utanför en planerad miljö. Två av fem 

respondenter är av uppfattningen att det inte är någon skillnad. 

Det blir ofta andra aktiviteter om vi går till skogen, men jag tycker att samspelet är detsamma. 

(R 1) 

 Nej, tycker inte det är någon skillnad. (R 5) 

På gården faller barnen ofta in i invanda mönster, vad de gillar att leka och med vilka kompisar. 

När vi går till skogen leker de mer fritt och mer kreativt i andra grupperingar. (R 3) 

Oh ja, i skogen blir behovet av fantasi total, där finns inga lekredskap eller asfalterade vägar. Då 

blir kommunikationen barnens viktigaste medel för gemensam lek. Jag tycker att det är en 

väldigt bra miljö för kommunikation. (R 2) 

 

4.4 Sammanfattning 

Den variation av uppfattningar som finns hos de pedagogerna i undersökningen när det gäller 

utomhuspedagogik som metod och som ett verktyg för dem i sin yrkesutövning kan 

sammanfattas med: 
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4.4.1 Ett hjälpmedel med andra förutsättningar 

Pedagogerna som i intervjumaterialet benämns med respondenterna (de svarande) har en 

uppfattning om att utomhuspedagogik är ett komplement till den formen av pedagogik som 

bedrivs inomhus. De är eniga om att metoden fungerar som ett hjälpmedel, då naturen har 

andra förutsättningar som gör att barnen får en annan förståelse för olika fenomen. Att barnen 

får vistas i en miljö där det inte finns begränsningar på samma sätt som inne är också en 

uppfattning, som får till följd att pedagogerna känner att de kan vara närvarande och delaktiga 

i barnens lek, vilket de menar har betydelse för barns utveckling. Det finns även en 

uppfattning om att man som pedagog i utomhusmiljön kan vara mer tillåtande, att man inte 

behöver stoppa eller dämpa barnen i leken, vilket de menar troligtvis beror att det finns färre 

begränsningar ute. 

För barnen som får ta del av utomhuspedagogik, menar pedagogerna att fördelen ligger i de 

upplevelserna de får erfara, den stora och fria ytan de får utforska och att de får utlopp för sin 

fantasi. De finns även en uppfattning av att det man kallar för övergångar, när man byter från 

en pedagogiks situation till en omsorgssituation, blir mindre tydliga när man bedriver 

pedagogik utomhus. Det innebär att barnen inte behöver avbryta sin lek eller aktivitet lika 

abrupt, man är mer flexibel och inte så tidsstyrd som inne.  

Pedagogerna i undersökningen uttryckte det som de ansåg vara en nackdel med 

utomhuspedagogik i form av praktiska detaljer. De menade att det pga. stor barngrupp och att 

de är få i personal, ibland gjort det svårt att gå iväg till skogen och att de vid ett flertal 

tillfällen fått ändra sina planer till att stanna kvar hemma på gården, pga. av det. En annan 

nackdel menar de är att barn inte har samma förutsättningar när det gäller lämpliga kläder för 

att kunna vistas ute en länger tid, utan att t.ex. bli blöt eller börja frysa. De tar även upp den 

hygieniska aspekten, där det kan vara ett problem att byta blöjor eller att göra toalettbesök 

utomhus och samtidigt säkerställa både sin egen och barnens hygien. 

4.4.2 Betydelsen av utrymme 

Utomhusmiljön bidrar enligt pedagogerna till ett stort och fritt utrymme, där naturen bjuder in 

till olika aktiviteter. Utrymmet ger barnen möjlighet till rörelse och de kan få utlopp för den 

energin de har. Det påverkar barnens motoriska utveckling och pedagogerna upplever att 

barnen är lugnare. Den sinnesförändring som sker utomhus uttrycker pedagogerna bidrar till 

att det är färre konflikter och ett lugnare klimat i barngruppen. De tycker sig kunna se att 
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barnens humör är jämnare och att det är mer lättsamt över lag. På frågan om barnens roller 

förändras i utomhusmiljön uttrycker pedagogerna en uppfattning om att varje miljö har en 

påverkan på barnen och den roll de intar. De anser dock att rollerna i utomhusmiljön inte är så 

tydliga som de är inne.  

4.4.3 Samspel beroende på kontext 

Hur barn samspelar beroende på om de är inne eller ute visar undersökningen att det finns 

skilda uppfattningar om. Några av pedagogerna menade att utomhusmiljöns möjligheter med 

stora ytor, bidrar till att barnen ofta leker i större grupper tillsammans. Då krävs det av barnen 

att de ska samspela för att få leken att fungera. Samspel sker genom kommunikation, här finns 

en uppfattning om att kommunikationen är barnens viktigaste medel för gemensam lek. Det 

blir än tydligare när man lämnar förskolans gård och går i väg till skogen där det inte finns 

några lekredskap, där finns barnen, fantasin och kommunikationen. På frågan om samspel 

uttrycks också en helt annan uppfattning. De pedagogerna menar att barnen samspelar mer 

inomhus. Där leker de mer med varandra, de är nära och då sker kommunikationen. I 

utomhusmiljön upplever de att barnen är mer utspridda och upptagna med sitt.  

. 
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5 Diskussion av resultat och metodval 
 

5.1 Samhällets förändring 

Vårt samhälle är i en ständig förändring, en förändring som vi människor tvingas att följa men 

också tvingas att kompensera. Den tekniska utvecklingen i samhället gör oss till mindre aktiva 

människor, ofta stillasittande och inomhus, som för hälsans betydelse måste kompenseras på 

något sätt. Idag till skillnad från förr, måste vi planera in fysiska aktiviteter utomhus i vår 

vardag för att må bra, vilket människor många gånger prioriterar bort på grund av tidsbrist. De 

barn förskolan möter har denna erfarenhet med sig i sin ”ryggsäck”, vilket innebär att de 

många gånger saknar erfarenhet av att vistas i naturen. Det finns forskning som visar att 

utomhusverksamhet och fysisk rörelse har stor påverkan på hälsa, stress, motorik och lärande. 

För pedagoger i förskolans verksamhet borde det vara en utmaning att introducera 

utomhuspedagogik, som bidrar till att barnen får positiva upplevelser och ett grundläggande 

behov av att vistas utomhus. De positiva effekterna som utomhusmiljön kan bidra till, kan 

göra skillnad i hur barnen samspelar och i sin tur ha betydelse för hur det enskilda barnet 

utvecklas fysiskt, psykiskt och socialt. För att utveckla förskolans verksamhet i takt med den 

utvecklingen som sker i samhället, är det viktigt att pedagoger är medvetna, att de utvecklar 

sin kompetens genom nya rön som får betydelse för professionen. Med detta som bakgrund 

har studien ett syfte att synliggöra de tankar som finns hos pedagoger ute i verksamheten 

kring att arbeta med utomhuspedagogik och då med särskilt fokus på barnens sociala samspel. 

För att uppnå syftet med denna studie har följande frågeställning ställts: 

 

Vilka uppfattningar har pedagogerna i förskolan om utomhusmiljöns påverkan på barns 

samspel? 

Vid analys av resultatets detaljer hittar jag uppfattningar som bekräftas av litteraturen i 

samband med utomhuspedagogik och socialt samspel. 
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5.2 Pedagogernas uppfattning av utomhuspedagogik 

I resultatet av undersökningen går det att uppmärksamma att pedagogerna har en uppfattning 

om att utomhuspedagogik är en form av hjälpmedel. De menar att metoden har andra 

förutsättningar i jämförelse med de som finns inomhus. I naturen kan barnen uppleva olika 

fenomen, som de inne bara hade kunnat få berättat för sig eller fått ta del av i en bok. Denna 

uppfattning är karaktäristisk för begreppet utomhuspedagogik och som kan förklaras med 

upplevelsebaserat lärande. Dahlgren & Szczepanski (1997) beskriver att utomhuspedagogik är 

en helhetsupplevelse med tematiskt innehåll. Upplevelsedimensionen har stor betydelse och 

lägger grunden till varaktig kunskap. I en upplevd lärandesituation som sker i ett sammanhang 

och på rätt plats, bidrar sinnesupplevelsen genom lukt, doft och känsla till lärande på ett annat 

sätt än vid tillfällen vid bildlig berättelse. Att man som pedagog upplever utomhuspedagogik 

som ett hjälpmedel, kan då förklaras med att sinnena har en påverkan i hur vi lär och hur olika 

vi lär som individer. Min uppfattning är att sinnena kompenserar barns olika lärstilar, barn får 

genom utomhuspedagogik möjligheten att lära efter egen förmåga och vara mer jämlik sina 

kamrater. De andra förutsättningarna som naturen ger påverkar de barn som har svårt att 

prestera inne, ute kan de känna sig stärkta, istället för att inte duga. Att byta lärmiljö från inne 

till ute bidrar även till förändrade sociala mönster, barnen får då möjlighet att synligöra sina 

dolda kompetenser och färdigheter, vilket stärker självkänslan (Eriksson, 2004). 

Uppfattningen av att utomhuspedagogik är ett hjälpmedel styrks i litteraturen genom att det 

får effekter på lärandet, det sociala samspelet och barns välmående. Att pedagogerna har en 

uppfattning av vad utomhuspedagogik innebär, betyder att de är medvetna om dess fördelar 

och har kunskap i att bedriva pedagogisk verksamhet utomhus. 

 

5.3 Pedagogernas uppfattning av utomhusmiljön 

Utomhusmiljöns betydelse i förskolan handlar till stor del om att få tillgång till utrymme och 

ytor. De uppfattningarna som är utmärkande i resultatet grundar sig i att utomhusmiljön ger 

barnen möjlighet till fria ytor, där de kan röra sig fritt och få utlopp för sin energi. Jag 

upplever att pedagogerna på den förskolan som jag besöker i undersökningen, känner sig 

trångbodda inomhus, de återkommer ständigt till behovet av utrymme i mina frågor. Barn 

måste få utrymme, de måste få tid till att leka och till att upptäcka på egen hand menar Grahn 

(1997). Mårtensson (2004) förklarar egenskaper för lek utomhus med betydelsen av sinnlighet 
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och vidlyfttighet. Sinnlighet stimuleras spontant i leken av lukt, smak, känsel, syn, balans, 

temperatur, hörsel m.m. Barnen använder utomhusmiljön med hjälp av sina sinnen, där de får 

en positiv känsla som gör att de vill samspela med miljön. Med vidlyftighet stimuleras barnen 

i leken på ett sådant sätt att de mer fritt kan leka lekar som är kaosartade. Det handlar om 

vilda lekar där barnen tillåts springa, sprattla, klättra, brottas och jaga varandra, det bidrar till 

att miljön ingår som en del av leken. En intressant koppling till litteraturen är frågan som 

Mårtensson (2011) ställer sig. Kan det vara så att brist på utrymmen inomhus är så stressande 

för barnen, att de upplever en återhämtning när de kommer ut. Vilket då i sin tur stöder den 

uppfattningen som pedagogerna har i undersökningen av att barnen blir lugnare och på bättre 

humör utomhus. Ur ett medicinskt perspektiv har studier visat att barn är lugnare och har 

lättare för att sitta stilla och lyssna till information från sina pedagoger om de har 

möjligheterna till en naturrik förskolegård. En teori handlar om att naturen har en 

återhämtande förmåga på hjärnan som gör att nervtrådar vilar sig, för att återhämta sig, för att 

kunna arbeta effektivt igen. Det kan beskrivas med att ”tankarna klarnar” när vi vistas i 

naturen. Ett barn som har förmågan att tänka klart har också förmågan att själv hitta lösningar 

och klara av svåra situationer som det hamnar i (Söderström, 2011). En annan teori handlar 

om de processer som sker mellan barns lekfulla attityd och utomhusmiljön, att det där kan 

finnas en förklaring till att barn mår bra av naturkontakt, vilket då kan förklara pedagogernas 

uppfattning både när det gäller lugnet och det goda humöret hos barnen. 

 

5.4 Pedagogernas uppfattning av samspel 

I studiens resultat av samspel, som är i fokus för undersökningen, kan man uppmärksamma en 

skillnad i pedagogernas uppfattning. Jag har tolkat pedagogernas uppfattning av att samspel är 

beroende på kontext. Den ena uppfattningen består av att utomhusmiljö påverkar barns 

samspel, den andra uppfattningen består av att utomhusmiljön inte påverkar barns samspel. 

När det gäller samspel som sker i utomhusmiljön menar pedagogerna att det stora utrymmet 

ute, bidrar till att barnen leker i större grupper. För att barnen ska få leken att fungera, menar 

pedagogerna att det krävs ett samspel och att barnen måste kommunicera. Ur ett 

sociokulturellt perspektiv sker lärande genom interaktion. När barn samspelar med både andra 

barn och med vuxna påverkas de i sitt sätt att tänka, tala och i hur de agerar av den aktiviteten 

de medverkar i (Williams, 2006). Vygotskij anser att socialt samspel är en förutsättning för 

barns utveckling, att lärande och utveckling står i relation till varandra genom språket. Han 
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utgår från att barn lär tillsammans med andra, då genom att kommunicera och imitera 

varandra. De vill förstå vad andra barn gör och har ett behov av att bli lika sina kamrater och 

visa samhörighet. Att utomhusmiljön påverkar barns samspel har en möjlig förklaring i de 

effekter som utomhuspedagogik som metod och utomhusmiljön som plats för lärande ger. En 

annan viktig del i hur barns samspel fungerar handlar om vilka förutsättningar som 

pedagogerna skapar. När barnen samspelar i lek är leken givande, livfull och glad, oftast utan 

konflikter. Det är viktigt att pedagoger i de situationerna uppmärksammar och uppmuntrar det 

positiva samspelet, att de stöttar och visar barnen att de agerar på rätt sätt, det förebygger 

konflikter (Bygdeson – Larsson, 2010) och resulterar i att barn bemöter varandra på ett 

trevligt sätt. 

I uppfattningen av att utomhusmiljön inte påverkar barns samspel, menar pedagogerna att 

barnen i utomhusmiljön tappar den nära kontakten som samspel och kommunikation kräver. 

Pedagogerna upplever att barnen är mer utspridda och upptagana med sitt när de är ute, till 

skillnad från när de vistas inomhus och nära varandra. Jag ställer mig själv frågande till vad 

förklaringen är av en uppfattning av total motsats. En förklaring som jag ser som möjlig kan 

vara saknade av Vygotskijs teori i kombination med Mårtenssons (2011), att socialt samspel 

är en viktig förutsättning för barns utveckling och att lärande och utveckling står i relation till 

varandra genom språket. Vygotskij utgår från att barn lär mer och bättre tillsammans med 

andra som kan mer än de själva i ett speciellt område, där lärande då sker genom förmågan att 

imitera. I ett samarbete mellan ett mer kunnigt barn och ett mindre kunnigt, sker ett lärande 

hos dem båda i form av både en ny och en fördjupad förståelse. Mårtensson menar att den 

associativa leken utomhus utvecklar en grund för samvaro mellan barn i olika åldrar och som 

kan pågå upp i åldrarna. Att barnens samspel inte fungerar i utomhusmiljön beror troligtvis på 

att de inte har möjligheten till interaktion med barn i olika åldrar. De missar då tillfällen till 

socialt samspel där barn lär tillsammans med andra som kan mer än de själva. En annan 

förklaring som är möjlig är att pedagogerna inte utnyttjar förskolans gård, utan håller sig på 

en liten avgränsad yta som de upplever mer säker för barnen. Uppfattningarna av 

utomhusmiljöns påverkan på barns samspel är på så sätt beroende på den kontext de ingår i 

och i hur de val av pedagogisk verksamhet som sker på förskolan. 

 



26 

 

5.5 Metoddiskussion 

I en kritisk granskning av studien, anser jag att resultatet visar på en variation av 

uppfattningar som i sitt sammanhang synliggör skilda uppfattningar av hur utomhusmiljön 

påverkar barns samspel. Syftet med att synliggöra pedagogernas olika uppfattningar är 

uppfyllt och kan förankras i teori och tidigare forskning.  

I mitt val att arbeta med en kvalitativ metod med hjälp av intervjuer, är jag medveten om att 

varje förändring som jag kunde ha gjort i mitt arbetssätt, hade inneburit ett annat resultat. Om 

jag hade valt att studera andra teorier, valt att formulera intervjufrågorna på ett annat sätt eller 

valt andra respondenter, så hade resultatet av denna studie varit ett helt annat. Den kritiken 

som kan riktas mot den kvalitativa metoden är att en undersökning inte kan repeteras med 

samma resultat. Att välja en kvantitativ metod för studien var aldrig ett alternativ, då jag själv 

saknade förståelsen för hur man skulle kunna mäta sig till ett resultat som bygger på 

människors uppfattningar som är i ständig förändring. 

Det jag ställer mig kritisk till är min egen förkunskap i att bedriva en studie. Inledningsvis 

fick jag ägna många timmar till att studera forskningsmetodik, tidigare forskning och teorier 

som jag skulle använda mig av. Detta fick till följd att jag i arbetets slutskede led av tidsbrist, 

vilket kan ha påverkat analysen av mitt resultat. Även här hade studiens resultat kunnat se 

annorlunda ut om ingången varit en annan.  

Arbetet med denna uppsats har varit utvecklande för mig personligen, där tankar och idéer har 

bollats med intresserade studiekamrater, för att få nya perspektiv och ny motivation. Jag är 

tacksam att jag fick intervjua pedagogerna på förskolan, att de ställde upp och bidrog till 

studien, trots att de var i en pressad arbetssituation.  

 

5.6 Fortsatt forskning 

Att bedriva fortsatt forskning inom utomhuspedagogikens effekter på människors lärande och 

utveckling är ytterst intressant och viktigt. Min studie skulle kunna ligga till grund för fortsatt 

forskning av utomhusmiljöns påverkan av barns samspel ur barns perspektiv. Det skulle 

möjligen ge viktig information för att bekräfta utomhuspedagogik som metod och ett bidrag 

till att kvalitetssäkra förskolans verksamhet. 
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Bilaga A 

Informationsbrev 

 
Hej 

 

 

Jag läser till förskollärare vid Linnéuniversitetet i Växjö och ska nu ta mig an 

sista delen av utbildningen, som består av examensarbete. Syftet i mitt 

examensarbete är att undersöka om utomhusmiljön i förskolan påverkar barns 

sätt att samspela. För att få svar på min forskningsfråga vill jag med 

intervjufrågor ta del av de uppfattningar som finns hos pedagoger ute i 

verksamheten. Studien vilar på forskningsetiska principers riktlinjer, vilket 

innebär för dig som respondent att: 

 

Pedagogerna som deltar och kommer att finnas med i undersökningen kommer 

inte att nämnas vid namn eller på annat sätt kunna vara möjliga att urskiljas i 

undersökningen. I enlighet med de etiska regler som gäller är deltagandet helt 

frivilligt. Du har rättigheten att till den dag arbetet publiceras, när som helst 

välja att avbryta ditt deltagande. Materialet behandlas strikt konfidentiellt och 

kommer inte att finnas tillgängligt för annan forskning eller bearbetning. 
 

Jag ser fram emot att få ta del av dina tankar och uppskattar att du vill 

medverka. Har du några frågor får du gärna kontakta mig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Lena-Marie Olsson 

Mail: lollo09@student.lnu.se 

Tel: 070-5945511 
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Bilaga B 

Intervjufrågor 

 

Utomhuspedagogik 

 
 Vad innebär utomhuspedagogik för dig som pedagog? 

 

 Vad innebär utomhuspedagogik för barnen som deltagare? 

 

 Vilka för- resp. nackdelar ser du med att bedriva pedagogik utomhus? 

 

Utomhusmiljö 

 

 Upplever du att utomhusmiljön påverkar barnen? 

 

 Kan du märka någon förändring i barnens sinnen när de är utomhus? 

 

 Upplever du att barnens roller förändras i utomhusmiljön i jämförelse med 

inomhusmiljön? 

 

Samspel 
 

 Kan du se någon skillnad i hur barnen samspelar beroende på om ni är 

inne eller ute? 

 

 Upplever du att kommunikationen förändras beroende på om ni är inne 

eller ute?  

 

 Upplever du att det finns skillnad i samspelet mellan barnen om ni 

befinner er på förskolans gård eller om ni går till skogen? 

 
 


