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Abstrakt  
 

 

Författarens namn: Robin Andersson 

Titel: Utomhuspedagogik hur pedagoger arbetar med naturvetenskap utomhus? 
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    Antal sidor 32 

 

 

 

Syftet med den här studien är att undersöka hur pedagogerna arbetar med 

utomhuspedagogik vid vistelser utomhus. Studien  tar även upp hur pedagogerna arbetar 

med ett specifikt mål i läroplanen för förskolan, samt hur pedagogerna tar tillvara och 

utvecklar barnens erfarenheter. Läsaren kommer även att få reda på hur pedagogerna ser 

på utomhuspedagogik. Utomhuspedagogik har setts och definierats som motsatts till 

inomhuspedagogiken i debatter. Detta har medfört att människan har fått en förenklad 

bild om vad utomhuspedagogik är. Utomhuspedagogiken ska ses som något naturligt i 

all den undervisning som bedrivs. För att få svar på  frågeställningarna användes 

intervjuer.  

 

Resultatet av studien visar att pedagogerna i studien ser utomhuspedagogik som något 

hälsofrämjande. En av pedagogerna lyfte fram aspekten  att det blir mindre konflikter 

när barnen är utomhus. Pedagogerna svarade även att de arbetar med olika experiment 

när de behandlar enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. En av pedagogerna 

lyfte fram att han/hon även tar upp bakning som en kemisk process. När det gäller hur 

pedagogerna arbetar med att ta tillvara och utveckla barnens erfarenheter arbetade 

pedagogerna på olika sätt. Någon arbetade med att låta baren få forska om det barnen 

tycker är intressant. En annan lät barnet få mer information om det de undrar över. En 

pedagog byggde vidare på barnens erfarenheter genom att ge barnen olika slags 

erfarenheter.     
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1 INLEDNING 

 

 

Jag har valt att skriva om utomhuspedagogik eftersom det här ämnet är intressant.  

Uppsatsen har som mål att underöka vad olika pedagoger anser om utomhuspedagogik.  

Det mål som  studien har valt att fokusera på följande mål i Läroplanen för förskolan, 

vilket är att barnen ”utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, 

liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska 

fenomen” (Skolverket 2010:10 rev). Pedagogerna bör arbeta så att barnen förstår att de 

är en del av naturens kretslopp. Samt att de tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till 

naturen (Skolverket 2010 rev). 

Jag har erfarenheter av att pedagogerna inte arbetar  medvetet med målet som berör 

naturvetenskapen. Under den verksamhetsförlagda utbildning arbetar pedagogerna 

endast ytligt med det som rör naturvetenskapen. Med detta i bakhuvudet växtes intresset 

för att se hur andra pedagoger arbetade och såg på naturvetenskap samt enkla kemiska 

processer och fysikaliska fenomen, Samt de tar tillvara och bygger vidare barns 

kunskaper och erfarenheter om detta läroplansmål i förskolan.    

  

 

1.1 Bakgrund till undersökningsområde 

 

 

Det här arbetet kommer att undersöka hur förskolan arbetar för att ta tillvara på 

utevistelsen så barnen kan utveckla kunskaper utifrån följande mål i Lpfö 98 ”Förskolan 

ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i 

naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och 

fysikaliska fenomen” (Skolverket 2010:10 rev). När pedagoger ska lära barn om naturen 

bör de ta tillvara på barnens tidigare erfarenheter. Arbetet kommer att begränsa sig till 

att undersöka hur pedagoger arbetar med det här målet med fyra till femåringar. 

 

 Det finns forskning som visar att barn lär sig bättre utomhus då de kan använda alla 

sina sinnen. De kommer även ihåg kunskapen bättre genom att de får använda sina 

sinnen (Dahlgren2007).  Den problematik som ska utredas i detta arbete är hur 

förskolan kan arbeta med läroplanens mål.  I läroplanen för förskolan står det pedagoger 

ska arbeta både inomhus och utomhus. Erfarenhet ifrån den verksamhets förlagda 

utbildningen har visat att förskolan inte arbetar kontinuerligt med förståelse för 

naturvetenskap när pedagogerna är utomhus.  Oftast handlar utevistelsen om växter och 

djur, inte om kemiska processer och fysikaliska fenomen  som barn och pedagoger kan 

uppleva utomhus eller förklara med utomhusvistelser. Ett exempel är att pedagogerna 

bara belyser området ytligt under hösten, vilket har framkommit under den 

verksamhetsförlagda utbildning. De förklarar att träden tappar sina löv. Men inte hur det 

går till rent fysikaliskt. Därför kommer detta arbete att undersöka ifall iakttagelserna 

från den verksamhets förlagda utbildning stämmer med verkligheten. I dagens skola är 

det viktigt att arbeta med de naturvetenskapliga ämnena eftersom de svenska eleverna 

tappar i dessa ämnen enligt PISA 2012 (Skolverket 2013). Förskolan kan redan här 

börja att lägga grunden till dessa ämnen genom att lyfta fram enkla kemiska processer, 

fysikaliska fenomen samt naturvetenskap i verksamheten. Det gäller att utbildningen 

börjar i tidig ålder.  
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1.2  Syfte 

 

Syftet med arbetet är att undersöka hur förskolor arbetar med naturvetenskap vid 

vistelser utomhus. Studien kommer även att undersöka hur pedagoger ser på 

utomhuspedagogik, hur de tar tillvara och bygger vidare på barnens kunskaper samt hur  

barnen kan tillägna upplevelser och erfarenheter utanför förskolans fyra väggar.   

 

 

 

1.3 Frågeställning 

 

Mina frågeställningar kommer att vara: 

 

•Hur ser pedagogerna på utomhuspedagogik? 

•Hur arbetar pedagogerna med målet i Lpfö 98?  

•Hur tar pedagogerna tillvara på barnens kunskaper och bygger vidare lärandet inom 

naturvetenskap? 

 

Avgränsning 

 

Den här studien kommer inte att ta upp hur pedagoger arbetar med växter och djur.  Den 

kommer istället att avgränsa sig till hur pedagoger i förskolan arbetar med 

naturvetenskap, kemiska processer och fysikaliska fenomen.   
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2 TIDIGARE FORSKNING 

 

Här kommer den  tidigare forskningen om utomhuspedagogiken presenteras. Det som  

kännetecknar utomhuspedagogik kommer tas upp här och hur den tidigare forskningen 

definierar utomhuspedagogik.  Detta kapitel kommer även redogöras hur pedagoger kan 

arbeta för att utveckla barnens erfarenheter och kunskaper. 

 

2.1 Definition av utomhuspedagogik 

  

Kärnan i utomhuspedagogik är att elever/barn utnyttjar förstahandserfarenheter som är 

upplevelsebaserade, växelvis med textbaserade praktiker. Förskolor och skolor behöver 

ett platsrelaterat perspektiv i undervisningen när de upptäcker betydelsen av 

förstahandserfarenheter. När förskolan har ett platsrelaterat perspektiv tillåter 

pedagogerna att eleverna arbetar med hela kroppen. När det sker är alla sinnen 

aktiverade. Det är viktigt att återknyta våra sinnen till andra kommunikationer 

(Dahlgren 2007 m.fl.). Utomhuspedagogiken ska ses som ett komplement till den 

traditionella pedagogiken. 

  

Inom skolvärlden är utomhuspedagogiken ett vedertaget begrepp idag. Det blir allt 

vanligare med utomhuspedagogik. Det är fler förskolor och skolor som har upptäckt 

betydelsen av att använda sig av ett varierat undervisningssätt (Brügge & Sandell m.fl. 

2011).   

  

Det är viktigt att uppmärksamma naturens olika material i dagens miljö- och 

naturproblem. Pedagoger kan hämta kunskap och inspiration när de är i naturen. I 

naturen gör barn och vuxna sinnliga upplevelser. Vi har möjlighet till att närma oss 

ämnesområden när pedagoger och barn är utomhus. Naturen kan bjuda upp till olika 

arbetssätt ifall pedagogerna väljer att se den som en pedagogisk miljö. När barn är i 

naturen gäller det att förstå att naturen inte är en naturlig del för vissa elever. Här gäller 

det att arbeta utifrån olika perspektiv så alla kan få ett positivt förhållningssätt till 

naturen.” utomhuspedagogiken syftar till att genom tematiska ämnesövergripande 

studier och aktiviteter i utomhusmiljön levandegöra ämnenas allt för ofta abstrakta 

begrepp”(Brügge & Sandell m.fl. 2011: 31).   

      

Vår minneskapacitet ökar när vi får sinnlig stimulering under tiden vi lär oss. Barn kan 

även öka motivationen när de använder sig av förstahandserfarenheter. Dahlgren & 

Szcezepanski m.fl.(2007) och Brügge (2011) har definierat  vad utomhuspedagogik är i 

likhet med  Centrum för Miljö- och Utomhuspedagogik (CMU) vid Linköpings 

universitet: 

 

 

 

 
Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan 

upplevelse och reflexion, 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. 
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( Dahlgren m.fl. 2007:11) 

 

 

 

2.2 Utomhuspedagogikens perspektiv på lärande  

 

 

Utomhuspedagogiken skapar möjligheter till ett lärande som är inriktad mot helheter. 

Utomhuspedagogiken är dessutom inriktad att skapa lärande i autentiska miljöer. I och 

med detta skapas värdefulla kunskaper. För att bokliga kunskaper ska bli användbara 

behövs en rekontextualisering. Med detta menas att barnen behöver gå tillbaka till den 

kontext som han/hon befann sig i för att kunna använda de kunskaper han/hon har lärt 

sig. Ett särdrag i utomhuspedagogiken är att den ger möjligheter till sammansatta 

sinnesintryck (Dahlgren & Szczepanski 2007).  

 

Vi pedagoger ska utbilda verksamheten, dels mot natur och kulturmiljöer och mot att vi 

ska ta ansvar för allt levande, vilket även gäller naturen. Det ska ske eftersom det är ett 

av utomhuspedagogikens centrala mål (Brügge och Sandell 2011). Vårt förhållningssätt 

till naturen har  förändrats, från att varit en självklar del i människans vardag har det 

gått och blivit något som vi behöver uppsöka. Samtidigt hamnar natur och friluftsliv 

högt upp när svenska folket får sina fritidsvanor undersökta ( Ericsson 2009).En central 

bas för inlärningen är den direkta sinnesuppfattningen när barn t.ex. ska lära sig om 

olika natur- och kulturfenomen (Dahlgren och Szczepanski 1997 & Brügge & Sandell 

m.fl. 2011). Ett lärande som utgår från att skapa upplevelser och erfarenheter hos barnen 

förenar barnens tankar, känslor och handling.(Szezcepanski och Dahlgren m.fl. 2007)    

 

Kunskapen har sin grund i iakttagande och handling i den utomhuspedagogiska 

traditionen. En central ansats i utomhuspedagogiken är att bryta ner det traditionella 

motsatsförhållandet mellan praktik och teori. Pedagoger och elever ska se kunskap som 

något som finns i en del i verksamheten.  Utomhuspedagogik har setts och definierats 

som motsats till inomhuspedagogiken i debatter. Detta har medfört att medborgare har 

fått en förenklad bild om vad utomhuspedagogik är (Dahlgren & Szczepanski 1997).    

 

Utomhuspedagogiken ska ses som något naturligt i all den undervisning som bedrivs.  

Utomhuspedagogiken tar tillvara på alla sinnen och gör de aktiva i lärande (Brügge och 

Sandell m.fl. 2011) . Dewey (1859-1952) anser att man gör sinnena aktiva genom att 

barn lär i naturliga miljöer och att de greppar materialet (Dahlgren & Szczepanski m.fl. 

2007). 

 

 Cirka 85% av vår kommunikation sker via kroppsspråk, känsel och lukt. 

Utomhusklassrummet kan här bli ett läromedel som visar  andra sätt att lära ett exempel 

är att barn och elever kan lära sig genom konkreta material, såsom pinnar, barr och 

kottar. Elever kan även lära sig genom att använda sin känsel när de arbetar med olika 

saker, såsom olika former och vikt.  (Dahlgren & Szcezepanski m.fl.2007). Kunskap 

blir inte bara ord i utomhuspedagogiken. Det blir även den ”tysta” kunskapen som sitter 

i kroppen. Det finns möjligheter att öka motivationen och nyfikenheten när pedagoger 

kompletterar det vardagliga klassrummet med uterummet (Brügge och Sandell m.fl. 

2011). 
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2.3 Inlärningens fördelar i ett utomhuspedagogiskt arbetssätt 

 

 

Idag är det inte längre något hinder att förflytta undervisningen utomhus. Forskning 

visar  att utomhusverksamhet är positivt för bland annat lärande och motorik. Det gäller 

att lärarna tar till sig utomhuspedagogikens metoder. I naturen går det att lära med alla 

sinnen. Utomhuspedagogiken är en viktig bas för kroppens rörelsebehov och för 

sinnena. Barns och ungdomars levnadsvanor påverkas stark av samhällets snabba 

förändringar.  Dagens barn går oftast i en triangel när de är utomhus. Den triangeln 

består av förskolan, hemmet och affären. Barnen blir friskare ifall de har tillgång till en 

utomhusmiljö som är omväxlande. (Dahlgren, Szezpanski m.fl. 2007).  Att ha en 

omväxlande utomhusmiljö kan bli ett betydelsefullt redskap , speciellt idag då lärandet 

främst sker inomhus. Det räcker att gå till parken för att det ska räknas som utomhus, 

eller på vägen till parken (Brügge & Sandell m.fl. 2011). En fördel när barn är ute är att 

många sinnen mobiliseras. När de har lärande utomhus förknippar eleven situationen till 

sitt lärande. En följd av detta blir att det inte blir något tillrättaläggande. Effekten av det 

blir att det kan bli en tätare genenskap i klassen. Om  inte pedagoger söker upp natur- 

och kulturmiljöer begränsas lärandet till klassrummets fyra väggar. Barn och pedagoger 

kan upptäcka nya vägar till kunskap och lärande med hjälp av utomhuspedagogiken 

(Dahlgren & Szczepanski 1997).  

  

 Den utbildning som sker utanför skolans fyra väggar kan definieras brett som allt 

strukturerat lärande som sker utanför klassrummet. Alla former av utomhuspedagogik 

har en direktkontakt till naturen. Skolans ämnen kan väckas till liv eftersom ett 

utomhusbaserat lärande baseras på direkta händelser. Eleverna lär sig av och upptäcker 

och genom det de gör. På det här sättet är lärandet aktivt (Moffett 2005).    

 

 Fägerstram (2012) lyfter fram (i sin avhandling Space and Place perspectives on 

outdoor teaching and learning) att utomhuspedagogik är den vanligaste definitionen av 

utomhusbaserat lärande. Fägerstram menar att liknande begrepp har används som 

synonymer för lärande utomhus. Många lärande situationer kan räknas som 

utomhuspedagogiskt lärande. Det skulle kunna röra sig om muséer-besök, även om det 

sker inom fyra väggar. Det som gör att till exempel ett muséum besök faller under 

utomhuspedagogiskt lärande är att det är ett upplevelsebaserat lärande. Det som är 

signifikant för utomhuspedagogik är att det bygger på upplevelse baserat lärande. Det 

ska även bygga på att lärandet sker utomhus (Fägerstam 2012). Så fort en situation ger 

upphov till erfarenheter hos barn/elever kan definiera det som ett utomhusbaserat 

lärande. Basen för utomhuslärandet är den direkta upplevelsen. Pedagogerna kan i sina 

experiment fånga barnens intressen för olika fysikaliska fenomen och kemiska processer 

(Ericsson 2009).     

 

 

2.4 Lärarnas synsätt på undervisning utomhus 

 

Bland svenska lärare finns det ett intresse av att lägga undervisningen utomhus. Det 

verkar som hälsans positiva effekter har varit viktig för pedagogerna under hela vårt 

sekel då de är intresserade av att lägga undervisningen utomhus (Brügge och Sandell 

m.fl. 2011). Lärarna anser att elevernas lärande kan stärkas genom utomhusmiljöns 
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potential. När elever är ute blir lärandet mer helhetligt. Alla sinnen är aktiva i 

kunskapsuppbyggnaden. Om barnen har lärt sig något ute kan det leda till en 

förstärkning mellan olika lärandeområden. Det kan leda till ett mer komplext lärande. 

Det finns forsking som stärker att barn/elever kan lära sig bättre när de är ute. Det finns 

ett par anledningar till varför lärarna ska förflytta undervisningen utomhus. Det är bland 

annat att genom ett upplevelsebaserat lärande utöva teoretiska kunskaper, med hjälp av 

flera olika sinnen undersöka verkliga begrepp. Utomhuspedagogik kan dels ses som en 

praktik och som ett koncept (Wilhelmsson 2012). 

 

Det går att stärka det erfarenhetsbaserandet lärandet genom att låta inomhus och 

utomhusundervisningen komplettera varandra. Läraren bör lägga undervisningens 

innehåll där det passar bäst. (Szczepanski 2013) .  

 

Utomhuspedagogik beskrivs ofta som kroppsliga, emotionella och intellektuella i mötet 

med naturen. Att beskriva en upplevelse för de elever som inte har varit med räcker inte 

för att de ska få en klar förståelse av upplevelsen. När barnen tillägnar sig erfarenheter 

utomhus använder de ofta ord för att reflektera över sin nya erfarenhet.  Ett lärande som 

utgår från att skapa upplevelser och erfarenheter hos barnen förenar barnens tankar, 

känslor och handling. När barn och pedagoger använder den fysiska verkligheten för att 

bygga vidare på sina erfarenheter blir utemiljön en lärmiljö (Szezcepanski och Dahlgren 

m.fl. 2007).  Naturen kan vidga erfarenheter ifrån undervisningen, genom att den 

relationella aspekten är i fokus. Den vidgade erfarenheten som naturen kan ge kan höja 

den externa kvalitén på erfarenheter ifrån lärande. Om eleverna övervinner rädslan för 

naturen kan de få en bredare erfarenhet (Foran 2005). 

 

2.5 Utomhuspedagogiskt arbetssätt  

 

Basen för lärandet ute är den direkta upplevelsen. Hela människan berörs av den 

upplevelse som han/hon utsätts för. Ett lärande som är baserat på upplevelser ger 

varaktiga kunskaper. Barns lärande ökar ifall pedagogerna tar tillvara på barnens 

utforskningsglädje. Uteverksamheten bör vara en naturlig del i undervisningen och inte 

som någon parallell process till inomhusverksamheten (Ericsson 2009). 

 

De flesta människor kommer ihåg när de lär sig något när de tar i något fysiskt objekt, 

till exempel pinnar eller stenar.  Det kan till exempel handla om att en elev kommer 

ihåg multiplikationstabellen bättre ifall de får använda sig av kottar. När elever arbetar 

fysiskt och tar i saker, blir de engagerade i sin inlärningsprocess. När eleverna får en 

fysisk aktivitet blir lärandet personligt och meningsfullt. Den här typen av lärande är 

inte ny. Det sägs att i det antika Kina fick eleverna använda sig av fysiska objekt i 

lärandet. Det finns ett ordspråk som lyder ”det jag hör glömmer jag, det jag ser kommer 

minns jag, det jag gör förstår jag”  (Howden 2012:43).  

 

Kopplingen mellan teori och praktik kan underlättas i ett utomhuspedagogiskt 

arbetssätt. Sverige har en lång tradition av att kunna använda skogen som ett verktyg i 

ett utomhusbaserat lärande. Det har visat sig att elever som uppskattar 

utomhuspedagogiken och tar till sig den oftast får högre poäng på prov efter deras 

erfarenheter av utomhuspedagogik (Fägerstam 2012). 

Barnens nyfikenhet kan växa när de är i skogen, då de är i det okända. Barnen 

formulerar frågor ifrån tidigare kunskaper. När barnet utgår ifrån sina tidigare 

kunskaper är det pedagogernas ansvar att utmana dessa kunskaper. Det gäller att inte 

isolera det som sker utomhus. Det är viktigt att det ska komplettera 
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inomhusaktiviteterna. För barn är det ofta lättare att konkretisera fenomen i utemiljöns 

helheter (Ericsson 2009).  

 

Lärare uppfattar att det finns många hinder med att arbeta med utomhuspedagogik. De 

hinder som de upplever är bland annat tidsbrist och resurser. Samtidigt som de lyfter 

fram de hinder som pedagogerna upplever säger de även att de ser fördelar med 

utomhuspedagogik. De fördelar som lärarna upplever är  att eleverna får ett 

meningsfullt lärande i verkliga situationer då de kan använda hela sin kropp i lärandet. 

De barn/elever som har svårigheter att lära sig kan gynnas av ett utomhuspedagogiskt 

lärande där de får möjlighet att använda alla sinnen. De får även möjlighet till att 

konkretisera abstrakta begrepp genom att använda konkreta resurser. (Fägerstam 2012).   

 

2.6 Naturvetenskap i förskolan 

 

 

När pedagoger arbetar med naturvetenskap i förskolan gäller det att ha meningsfulla 

sammanhang. Det gäller även att pedagogerna utgår ifrån barnens perspektiv. Allt som 

berör människor går att hänvisa till naturvetenskap. Allt som handlar om eller inom oss 

är naturvetenskap. Fysik, kemi och biologi går under naturvetenskap. Ett exempel i 

förskolan skulle kunna vara arbetet med såpbubblor (Claesdotter 2008). 

 

När barn ställer hypoteser, sorterar, undersöker och drar slutssatser arbetar de 

naturvetenskapligt. Både barn och naturvetare arbetar på samma sätt.  Barn är 

intresserade av saker som handlar om fysik. Genom att kommunicera, ställ frågor och 

undersöka arbetar man naturvetenskapligt. Ett bra sätt att starta ett projekt är att utgå 

ifrån barnens egna funderingar ( Björkman 2008). Frågorna som pedagoger kan ställa är 

till exempel vad tänker du, vad tror du kommer hända och så vidare (Ericsson 2009).  

Det gäller att ha bra naturmaterial som barnen kan undersöka. När barn arbetar med 

naturvetenskap kan det vara bra att använda bildspråket. Det är bra att ställa 

personcentrerade frågor när man arbetar med naturvetenskap. Pedagoger bör använda 

sig av bilder och personcentrerade frågor eftersom det här ämnet är svårt. Barn får 

många bra tillfällen att utveckla sitt språk i arbetet med naturvetenskap. Det finns 

många begrepp i naturvetenskapen som kan utveckla språket (Björkman2008).  

 

 När pedagoger ska göra olika experiment krävs det mycket organisation och 

uppläggning. Det  kan handla om olika slags fysikaliska fenomen. Dessa  bör vara 

upplagda så barnen själva kan söka sin kunskap eller göra experimenten själva (Ericsson 

2009). 

 

2.7 Historik 

 

Jean Jacques Rousseau och John Dewey har varit viktiga för utformningen av 

utomhuspedagogiken.  För Rousseau (1712- 1784)  var det av stor betydelse att barnen 

mötte verkligheten. Lärare borde tillämpa aktivitetsinriktade aktiviteter så snabbt som 

möjligt. Dewey (1859-1952) lyfter fram  att kontakten med verkligheten var viktig. 

Dewey lyfter vidare för att bli berörd behöver vi lära oss i naturliga sammanhang. För 

att kunna ta till sig abstrakta nya kunskaper menade han att vi behöver gripa för att 

begripa (Dahlgren, Szczepanski m.fl. 2007). 
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3 TEORI  

 

Här presenteras den teorin i arbetet.  Teorin är John Deweys teori om hur barn tillägnar 

sig kunskaper. Det som avgjorde att  valet föll på honom  var att utomhuspedagogikens 

kärna är detsamma som hans berömds begrepp learning by doing. Utomhuspedagogiken 

utgår från att barn/elever ska lära sig genom att greppa. 

 

För Dewey var lärandet en kontinuerlig process som utgick ifrån 

erfarenhetskonstruktioner.  Det oförutseddbara mötet med det ostrukturerade kunde vara 

den kreativa process i lärandet. I ett utomhusbaserat lärande är den här processen mer 

närvarande än i ett klassrum (Dahlgren, Szczepanski m.fl. 2007). Praktisk kunskap var 

lika mycket värd som den teoretiska. Den kunskap som elever och barn tillägnar sig 

genom aktiviteter i utemiljön var viktig för honom (Dahlgren, Szczepanski 1997). Vi får 

våra erfarenheter genom undersökningsprocessen.  Vi behöver reflektera över 

erfarenheten för att den ska kunna bli kunskap. Utomhuspedagogikens huvudsyften 

sammanfaller i stor utsträckning med hur Dewey ser på bildning (Dahlgren, 

Szczepanski 1997).  

 

Människan är aktiv emot sin omvärld. För människan är utveckling en arbetsuppgift. 

Elever behöver få möjligheter till experimentera och pröva sig fram i utbildningen. 

Utgångspunkten i undervisningen ska vara barnens intresse och aktiviteter. Läraren  ska 

arbeta målinriktat. I det målinriktade arbetssättet ska lärarna fördjupa, bredda samt 

stimulera barns intressen. För att kunna stimulera och utveckla barnen behöver 

pedagogerna ha stora ämnes och pedagogiska kunskaper. I skolan ska elever arbeta med 

praktiska problem som eleverna har nytta av i samhället. Pedagogerna ska förbereda 

barnen på deras framtid. För att göra det behöver pedagogerna se till att barnen får 

tillgång till sin kunskapskapacitet. Barnens händer, ögon och öron ska vara beredda att 

användas när de tillägnar sig kunskap. Lärandet behöver knytas ihop med den situation 

som barnet befinner sig i. Dewey var kritisk till den traditionella skolan. Barnets 

erfarenheter berördes inte där ( Dewey 2004). 

 

 I den vuxna utbildningsteorin är det upplevelsebaserade lärandet en etablerad metod. 

John Dewey är bland annat grundaren till detta förhållningssätt. David Kolb är en 

amerikansk psykolog byggde vidare på Deweys tankar om det upplevelsebaserade 

lärandet. Han tog bland annat fram en fyr-stegs modell som förklarar hur det 

upplevelsebaserade lärandet sker. Det som utgör modellen är den konkreta upplevelsen, 

observation och reflektion, bildning av abstrakta begrepp och prövning av nya slutsatser 

av begrepp i en ny situation. Kolbs fyrstegsmodell är kanske det kändaste 

tillvägagångssättet för att beskriva det upplevelsebaserande lärandet (Miettinen 2010).  

John Dewey delar upp första och andrahandserfarenheter. I förstahandserfarenheter 

samspelar kunskaperna med den psykiska och sociala kontexten, medan 

andrahandserfarenheter är en reflekterade erfarenhetet som gör omgivningen till ett 

föremål för lärande och reflektion. Osäkerheten i förstahandserfarenheter ger upphov till 

reflektionen och lärandet (Miettinen 2010). 

 

Vi människor lär oss av våra erfarenheter. Om barn och vuxna inte lär sig ifrån sina 

erfarenheter kan de inte lära sig något. Varje ny erfarenhet bygger vidare på den tidigare 

erfarenheten som barn/vuxna skaffar sig (Pepin 2012). Relevansen för den valda teorin 

är god, eftersom den här teorin delar samma grundstomme som utomhuspedagogiken. 
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4 METOD 

  

 

I detta kapitel kommer läsaren få reda på  den metod  detta arbete använde sig av. 

Uppsatsen  kommer även  presentera hur författaren har gått tillväga för att genomföra 

studien samt vilka urval som har tagits. 

 

4.1 Metodansats 

 

Det här arbetet utgår ifrån en kvalitativ metod. En kvalitativ metod är inriktad på 

helheten.  I en kvalitativ forskning drar forskaren slutsatser från det enskilda till det 

allmänna. Genom traditionen har kvalitativa studier haft sökljuset riktat mot subjektiva 

upplevelser (Lökken Söbstad 2005). 

   

Det här examensarbetet använde intervjuer vid  undersökningen. Den typen av intervju 

som  användes  var en semistrukturerad intervju, vilket ger möjligheter till att ställa 

följdfrågor. Fördelen med semistrukturerade intervjuer, är att kunna ställa följdfrågor se 

bilaga 2  

   

Det finns ett antal olika typer av intervjuer som går att  använda sig av. De olika typer 

av intervjuer som Trost (2005) tar upp är standardisering och strukturering. Det som är 

skillnaden mellan de här två är att i en standardiserad intervju är allt lika för alla. 

Strukturering menas med att forskaren vet vad han/hon ska fråga om och håller sig till 

ämnet (Trost 2005). Det finns ett par skillnader mellan strukturerade och ostrukturerade 

intervjuer. Det som menas med en strukturerad intervju är att frågorna kommer i en viss 

följd. Man har även formulerat frågorna innan intervjun (Lökken, Söbstad 2005). 

Examensarbetet kommer använda sig av semistrukturerade intervjuer.   

 

Intervjupersonen tar ganska stor frihet att utforma svaren utifrån sina egna erfarenheter. 

I en semistrukturerad finns en intervjuguide, som han/hon inte behöver inte följa den 

strikt. Intervjuaren får växla mellan ordningen på frågorna (Bryman 2011).   

      

 

4.2 Urval 

 

Då syftet var att undersöka hur pedagoger ser på utomhuspedagogik samt hur de arbetar 

med målet i Lpfö 98 som handlar om naturvetenskap, enkla kemiska processer 

fysikaliska fenomen och växter och djur. Undersökningen genomfördes med två 

pedagoger och en barnskötare från tre olika förskolor i en kommun. Valet föll på 

förskolor med utomhusprofil. Detta urval gjordes eftersom jag kände till vilka förskolor 

som har utomhusprofil i kommunen. Två av förskolorna har  även haft erfarenhet ifrån. 

Detta var även en faktor som spelade in när valet på vilka förskolor som skulle ingå. 

Dessa två förskolor  hade en utomhusprofil.  Uppsatsen kommer använda sig av fiktiva 

namn på förskolorna och pedagogerna. Nedan kommer nu en kort presentation av 

förskolorna   
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Förskolan Bamse 

 

Förskolan Bamse är en kommunal förskola som ligger centralt i en mellanstor stad i 

södra Sverige. Förskolan har inget uttalad uteprofil men de arbetar med ett 

utomhustänk. Förskolan Bamse har tre avdelningar vilka är åldersindelade och har 

närhet till natur och skog. Förskoleläraren på förskolan har en förskoleläraexamen. 

Bamses förskola använder skogen och naturen i sitt dagliga arbete.  

 

Förskolan Trumpeten  

 

Förskolan Trumpeten är en privat förskola som ligger lite avskilt i en mellanstor stad i 

södra Sverige. Förskolan har en utomhusprofil men tillskriver sig inte att vara en 

renodlad utomhusförskola. Förskolan Trumpeten har två avdelningar med åldersblandad 

åldersgrupp och har närhet till skog och natur. Förskolan har en liten skog på gården. 

Förskoleläraren på förskolan har förskoleläraexamen. Trumpentens förskola använder 

skogen och naturen i sitt dagliga arbete.   

 

Förskolan Tuppen 

 

Förskolan Tuppen är en kommunal förskola som ligger i ett villaområde i en mellanstor 

stad i södra Sverige. Förskolan har en utomhusprofil. Förskolan Tuppen har fem 

avdelningar vilka är åldersindelade och har närhet till natur och skog. Förskolan har en 

liten skog på gården som de använder. Förskoleläraren på förskolan har 

förskoleläraexamen samt har läst en kurs i naturvetenskap på Universitetet. 

 

4.3 Genomförande 

 

Under intervjuerna utgick frågorna  ifrån en intervjuguide där frågorna var formulerade 

utifrån syftet med studien (se bilaga B). Frågeställningarna var utformade så de skulle 

ge svar på hur pedagogerna arbetar med ett specifikt mål ur Lpfö 98,  hur pedagoger 

ställer sig till utomhuspedagogik. De var även utformade på vilka för och nackdelar 

pedagogerna upplever med utomhuspedagogiken.  Samt hur pedagogerna arbetar med 

barnens erfareneter och hur dom arbetar vidare med det.  

  

 Inledningsvis kontaktades förskolorna via telefon där jag presenterade mig och  arbetet 

samt vilket syfte examensarbetet arbete hade. Frågan ställdes ifall det fanns möjlighet 

att komma till förskolan och intervjua en pedagog omkring frågorna hur de arbetar med 

naturvetenskap. Det var inget problem att få möjlighet till intervjuer på förskolorna. 

Pedagogerna var intresserade av vad uppsatsen handlade om.  

 

Vid intervjutillfällena  togs intervjuguiden med som underlag.  Intervjun utgick  ifrån 

intervjuguiden för att ställa följdfrågor. Under intervjuerna användes  en diktafon för att 

bearbeta intervjun.  Valet för att använda en diktafon var för att underlätta själva 

intervjuen och göra den så naturlig som möjligt, samt att slippa fokusera på och hinna 

skriva svaren som pedagogerna gav.  

 

Innan intervjuerna började  presenterade jag mig själv lite kort samt presenterade de 

forskningsetiska principer som examensarbetet tillämpar. Intervjuerna tog mellan 30 till 

40 minuter. På en av förskolorna gjorde pedagogerna en rundvisning på hur deras inne- 

och utomhusmiljö såg ut. 
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4.3.1 Tillförligheten 

 

Bryman (2011) beskriver att begreppet tillförlitlighet är indelat i fyra delkriterier vilka 

är överförbarhet, trovärdighet, en möjlighet till att styra och konfirmera samt pålitlighet. 

Genom  inspelning av  intervjuerna uppfylls kriterierna för trovärdigheten. En möjlighet 

till styrning av intervjun gavs med intervjuguiden. Ifall informanten svävar ut svaren 

kan intervjuaren fånga in respondenten genom sin intervjuguide.  

    
4.3.2 Bearbetning  

 

Efter att intervjuerna var genomförda bearbetades det material som hade samlats in 

genom att  lyssna på de inspelade intervjuerna och  transkriberade det som hade sagts. 

Genom att skriva ner vad som sades under intervjuerna stärks tillförlitligen. Efter att  

suttit och lyssnat och skrivit av intervjuerna söktes det  efter olika  teman samt om 

pedagogerna hade svarar på ett liknade sätt på frågorna. De teman som finns är 

utomhuspedagogik som arbetssätt, för och nackdelar med utomhuspedagogik samt  

erfarenheter från ett utomhuspedagogiskt arbetssätt.   

 
4.3.3 Forskningsetniska principer 

 

Vetenskapsrådet har tagit fram riktlinjer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig 

forskning vilket den här studien vilar på. Forskningskravet har som uppgift att skydda 

den enskilda individen från kränkning. Här  kommer en presentation av de fyra kraven 

som ligger till grund till forskningskravet. 

 
Informationskravet  

 

Som forskare ska du ge information till  informanterna om vad arbetet handlar om. 

Detta har gjorts via ett informationsbrev där syftet med  undersökningen framträder.  

Informanterna har fått informationen att deras deltagande är frivilligt och att de har rätt 

till att när som helst under studien avbryta sin medverkan. Det var ingen informant som 

valde att avböja intervjun. 

 
Samtyckeskravet 

 

Samtyckekravet innebär att informanterna har gett sitt samtycke till att vara med i 

undersökningen. Informanterna gav samtycket muntligt. Samtycke inhämtades inte ifrån 

vårdnadshavare eftersom informanterna var över 15 år.  

 
Konfidentialitetskravet 

 

Detta innebär att informanterna i studien får  största möjliga konfidentitet vilket innebär 

att de kommer vara anonyma. De kommer heller inte kunna bli identifierade av 

utomstående personer. Arbetet använde fiktiva namn på förskolorna och en siffra och en 

bokstav som står för pedagogen.  

 
Nyttjande kravet 
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Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in enbart får användas till 

forskningsändamål. Detta uppfylldes genom att de uppgifter som samlades in under 

studien förvarades inlåsta i ett skåp i lägenheten där ingen annan hade tillgång. 

Uppgifterna förstördes även efter studien hade genomförts. Detta gjordes för att ingen 

skulle kunna läsa de svar som informanterna lämnade och på så vis kunna gissa sig fram 

till vilka informanterna var. (vetenskapsrådet 2011). 

 

4.4 Metodkritik 

 

Då  syftet var att fånga pedagogernas tankar om hur de arbetar med ett visst mål i Lpfö 

98 samt hur de bygger vidare på barnens erfarenheter föll det  naturligt att använda den 

kvalitativa metoden. Studiens resultat kan påverkas av den metod som  väljs. Både den 

kvalitativa och den kvantitativa metoden har för och nackdelar. Fördelarna i en 

kvalitativ metod är att forskaen utgår ifrån respondenternas tankar och funderingar om 

något ämne. Fördelen med att välja en semistrukturerad intervju är att intervjupersonen 

har ganska stor frihet att utforma sina svar utifrån deras egna erfarenheter. De nackdelar 

som den kvalitativa metoden har är att den ses som subjektiv.  Med detta menas att 

forskaren lägger vikten på det han/hon anser är viktigt och betydelsefullt. Beroende på 

vilken undersökning forskaren väljer, formulerar han/hon frågorna så det går att tolka 

svaren som respondenterna ger. Den person som läser en kvalitativ forskningsrapport 

får en ytlig information varför forskaren har valt ett visst område. Detta för att forskaren 

ofta startar med öppna frågor för att sedan precisera frågorna. Ytterligare en nackdel 

med den här metoden är att det sällan är möjligt att göra en exakt kopia då den är 

beroende av forskarens uppfinnesrikedom (Bryman 2011) .  
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5 RESULTAT 

 

I det här kapitelet  redovisas resultatet som  framgick  i studien. För att få fram 

resultatets användes intervjuer. Det som kommer att tas upp här är bland annat hur 

pedagogerna ser på utomhuspedagogiken, hur  P1, P2 och P3 arbetar med målet i 

läroplanen för förskolan som berör naturvetenskap, enkla kemiska processer, fysikaliska 

fenomen samt djur och växter. Läsaren kommer även få kunskap om  hur pedagogerna 

arbetar för att ta tillvara och bygga vidare på barnens erfarenheter.  De pedagoger som 

användes i arbetet arbetade på förskolor med utomhusprofil. De olika förskolorna har 

fiktiva namn.  

 

5.1 Utomhuspedagogik 

 

 

På frågan ”hur ser du på utomhuspedagogik” Svarade  informanterna på ett likande sätt. 

Alla betonade  hälsoeffekten av att vara ute samt att de får mer utrymme. 

 

  

”det är en viktig del av vardagen för barnen att vara ute och röra sig det 

är ju  så här att det är väldigt trånga lokaler”(P3) 

 

 

Pedagog 1 lyfte fram aspekten  att det blir mindre konflikter när barnen är utomhus. 

Samt att de får en gratis miljö som ändras hela tiden i och med att årstiderna ändras.  

Pedagog 2 lyfter även fram att det de gör inomhus går även göra utomhus. Ingen av de 

andra två pedagogerna lyfte fram den aspekten. 

 

 

” Det är helt andra konflikter när vi är inne än när vi är vi är ute så kan 

man säga plus att det alltid finns en pågående förändring i naturen som 

man får gratis” (P1) 

 

”Mycket av det som är inne kan man ju faktiskt göra ute också men kanske 

på ett lite olika sätt” (P2) 

 

 

5.2 Utomhuspedagogik som arbetssätt  

 

 

På frågan ” Hur arbetar ni med utomhuspedagogik på förskolan” Svarade alla  

informanter att de på ett eller annat sätt arbetar med olika experiment. Två av 

informanterna svarade att de arbetar med utomhuspedagogik i skogen. 

 

 

 

” Vi har gjort höstaktiviteter[….] vi har gjort kransar vi har även grävt 

ner olika saker och sedan grävt upp det och sett vad som har hänt” (P3)  

 

”Vi ger de olika uppgifter i skogen som till exempel leta efter saker som är 

gröna.” (P2) 
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”Vi försöker att gå till skogen så ofta som möjlig och tar tillvara på det 

material som finns och använder det i alla olika former. Den frukten som 

barnen tar med sig att man lämnar kvar någon del av frukten eller det 

skalet sen kan man gå tillbaka och titta vad som har hänt med skalet” (P1) 

 

 

 

På frågan ” Finns det något speciellt med ett utomhuspedagogiskt perspektiv som du 

tycker är viktigt att arbeta med” Svarade informanterna på ett liknade sätt.  De ansåg att 

det viktigaste var hur man ska vara i naturen. De tryckte på betydelsen att barnen ska ta 

tillvara på naturen. 

 

 

Det här man lär känna naturen att man blir en del av det och våga vara 

och veta hur man ska bete sig alltså att man värnar om miljön ett 

miljötänk rakt igenom (P1) 

 

 

På frågan ” Hur arbetar ni med målet som handlar om naturvetenskap som innefattar 

enkla kemiska processer och fysikaltiska fenomen”. På den frågan svarade  

informanterna att de arbetar med olika slags experiment. Pedagog 3 säger även att de 

arbetar med bakning när de talar om kemiska processer. 

 

 

” Vi har även grävt ner olika saker  och sen grävt upp det och sett vad som 

har händer med till exempel en kapsyl. Sen bakar vi även (P3). 

 

”Vi jobbar med Mertas experiment det är en bok, utifrån den boken gör vi 

experiment. Vi använder såpbubblor och is. Vi använder oss av 

experimentlådor som åker fram ibland. Vi har gjort ett experiment om 

raketer” (P2) 

 

”Om man jobbar med såpbubblor då kommer man in med det där med 

matte. Det är liksom volym. Sen är det ju det är motorik då de får träna att 

hälla ösa testa och mycket och lite” (P1). 

 

 

5.3 För och nackdelar med utomhuspedagogik 

 

 

På frågan ”Finns det några nackdelar med utomhuspedagogik” Gav informanterna ett 

liknade svar att de tyckte att vädret och tiden kunde vara en nackdel i arbetet. 

 

 ”Man tycker att det är kallt ute och tiden att hinna med sakerna” (P3) 

 

Pedagog 1 ansåg att utomhuspedagogiken kunde leda till olyckor vilket hon lyfte fram 

som en nackdel 

 

” Man kanske inte alltid kan göra precis vad som helst när man är i 

naturen och att det blir halt i naturen när snön smälter” (P1)   
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På frågan ”Finns det några fördelar med att arbeta med utomhuspedagogik” Svarade 

två  pedagoger att de ser fördelen med att barnen får vara ute. Pedagog 3 lyfter även 

fram att man kan ta ut olika saker.  

 

  

 ”  Det är att vara ute mycket barnen mår också bra” (P2) 

 

 

 

Pedagog 1 lyfter istället fram en annan fördel med att arbeta med utomhuspedagogik 

 

 

” det som är fördelarna är att det är så varierat och att det finns så många 

olika platser som man kan gå till och man kan skapa en tillhörighet även 

ute” (P1) 

 

 ” man kan ta ut saker du kan måla ute, du kan ha samling ute” (P3) 

 

 

 

 

5.4 Erfarenheter och kunskaper från ett utomhuspedagogiskt 

arbetssätt 

 

 

 

På frågan ”Hur bygger ni vidare på barns kunskaper” Svarade  informanterna att de 

arbetar på olika sätt.  Pedagog 3 låter barnen forska om det de tycker är intressant 

medan pedagog 2 berättar mer information. Pedagog 1 arbetar utifrån erfarenheter. 

 

 

” Det är jätteviktigt att man snappar upp frågor. Vi försöker att arbeta så 

barnen blir ännu mer nyfiket. Man kan ta med sig en bok ut och forska 

med barnen. Vi är medforskare i barnens kunskaper och snappar upp 

barnens nyfikenhet” (P3) 

 

 ”Jag tycker att man ska bygga upp med upplevelser att de får uppleva de 

sakerna som dom undrar över för sen kunna jobba vidare med att ställa 

frågor” (P1) 

 

”Vi har nyss arbetat med fåglar och då har vi byggt vidare på deras 

kunskaper genom att man lär barnen olika fåglar och man skulle kunna 

göra ett tema om det man håller på med och på så vis bygga vidare” (P2) 

 

 

 

På frågan ”Hur arbetar ni vidare med de upplevelser som barnen har mött när de har 

varit ute” Svarade informanterna att de arbetar på olika sätt. Den gemensamma 
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nämnaren för alla informanter är att de låter barnen få prata om sina upplevelser på ett 

eller annat sätt.  

 

 

”Vi pratar mycket om det visar bilder om det låter barnen få tita och sätta 

upp   bilder” (P2) 

 

”Dom får fotografera själva på saker och ting som intresserar dom och ta 

med hem […] vid något tillfälle på den andra avdelningen får dom kolla 

på bilderna som dom hade tagit på träddgården och sen talar vi runt det 

och pratar om vad de har sett”(P1) 

”Vi tar med oss det in [---]att man kan ta med sig sakerna in och jobba 

efter det[…]sen har dom själva fått skriva (P3) 

 

 

På frågan ” Utomhuspedagogik sammankopplas ofta med att vara ute i naturen kan du 

ge några exempel på andra former där barnen får upplevelser utanför förskolans 

väggar” på den här frågan svarade  informanterna att de gör olika utflykter och på så vis 

får barnen andra upplevelser. En av informanterna berättade att de går till en biotop. En 

biotop är ett område där olika växter och djur trivs extra bra. 

 

 

” Vi går till bibloteket där har vi jättemycket upplevelser under den 

rundan närmiljön kan man prata om det man har runt omkring sig sen 

finns det olika lekplatser där man kan leka” (P3) 

 

” Vi går ju till olika lekplatser[…] det här med att man är ute och går i 

trafiken då tränar man trafikvätt[…] vi går till kyrkan vi har gått till 

biotopen. Där kan man gå runt och titta på de olika djuren vart de trivs” 

(P1) 

 

” barnen åker iväg  till till exempel kyrkan de brukar åka till konserthuset  

vi brukar åka till teatern” ( P2) 
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6 ANALYS 

 

I detta kapitel kommer det att göras en analys utifrån resultatet .  

 

 

6.1  Pedagernas syn på utomhuspedagogik 

 

 

Den här studien såg pedagogerna utomhuspedagogik som något hälsofrämjande då 

barnen får vara ute och få röra sig vilket ger motion. Pedagogerna upplever  att de får en 

varierad undervisningsmiljö samt att de ska arbeta så barnen tillägnar sig ett sunt 

förhållningssätt till naturen. Författarna Brügge och Sandell (2011) lyfter även de fram 

att förskolan ska utbilda sig mot natur och kulturmiljöer, samt att barnen ska värna om 

miljön, vilket även läroplanen för förskolan säger. En av pedagogerna upplevde att det 

blir en bättre och lugnare arbetsmiljö för pedagogerna då det blir mindre konflikter när 

de är utomhus. Ericsson (2009) betonar just detta med att barnen blir lugnare och det är 

mindre konflikter utomhus. Den här pedagogen (P1) lyfte även fram att han/hon ansåg 

att utemiljön skänker honom/henne en varierad undervisningsmiljö. Den stora 

nackdelen som pedagogerna upplever med utomhuspedagogiken är vädret och tiden. 

Fördelarna som de upplever är att de kan ha ett varierat arbetsätt.  Vårt förhållningssätt 

till naturen behöver ändras. I dagens samhälle är inte naturen en självklar del av 

människors vardag, som den var förr i tiden. 

 

Den här studien såg pedagogerna utomhuspedagogik som något hälsofrämjande då 

barnen får vara ute och få röra sig vilket ger motion. Pedagogerna upplever  att de får en 

varierad undervisningsmiljö samt att de ska arbeta så barnen tillägnar sig ett sunt 

förhållningssätt till naturen. Författarna Brügge och Sandell (2011) lyfter även de fram 

att förskolan ska utbilda sig mot natur och kulturmiljöer, samt att barnen ska värna om 

miljön, vilket även läroplanen för förskolan säger. En av pedagogerna upplevde att det 

blir en bättre och lugnare arbetsmiljö för pedagogerna då det blir mindre konflikter när 

de är utomhus. Ericsson (2009) betonar just detta med att barnen blir lugnare och det är 

mindre konflikter utomhus. Den här pedagogen (P1) lyfte även fram att han/hon ansåg 

att utemiljön skänker honom/henne en varierad undervisningsmiljö. Den stora 

nackdelen som pedagogerna upplever med utomhuspedagogiken är vädret och tiden. 

Fördelarna som de upplever är att de kan ha ett varierat arbetsätt.  Vårt förhållningssätt 

till naturen behöver ändras. I dagens samhälle är inte naturen en självklar del av 

människors vardag, som den var förr i tiden. 

 

 Idag ändras samhället snabbt. Detta kan påverka hur barn och ungdomar lever. Detta 

kan påverka pedagogerna att arbeta hälsofrämjande. Fortfarande verkar hälsan vara 

viktig då studiens pedagoger trycker hårt på hur de kan arbeta hälsofrämjande. I naturen 

kan barnen utveckla sin motorik i en skogsmiljö som alltid förändras (Brügge och 

Sandell m.fl. 2011).  

  

I resultatet framkom det att pedagogerna vill att barnen ska tillägna sig ett sunt 

förhållningssätt till naturen. Pedagogerna vill att barnen ska lära sig att uppskatta 

naturen och vara rädd om den så nästa generation kan vara ute i naturen precis som 

dessa barn är nu.  
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6.2   Pedagogernas arbete  med målet i Lpfö 98 som handlar om 

naturvetenskap och samband i naturen, kemiska processer, fysikaliska 

fenomen samt djur och växter  utomhus 

 
 

I resultatet framkom  att pedagogerna arbetade med olika slags experiment när de skulle 

göra något som berörde målet i läroplanen som handlar om naturvetenskap och 

samband i naturen, enkla kemiska processer, fysikaliska fenomen samt växter och djur. 

En av pedagogerna använde sig av bakning när han/hon skulle arbeta med kemiska 

processer. När barnen använder sig av  olika former av experiment kan de använda sig 

av hela kroppen och sinnena. Barnens lärande stärks om de får använda kroppen som ett 

verktyg i inlärningen.  Författarna Brügge och Sandell m.fl. (2011) beskriver att eleven 

förknippar situationen med sitt lärande. När pedagoger har lärande utomhus förknippar 

eleven situationen till sitt lärande.  

 

Två av pedagogerna lyfter fram att de gör såpbubblor. Den ena av de lyfter fram att 

han/hon för in matematik samtidigt.  När barnen gör något experiment så upplever de 

med alla sina sinnen, vilket gör varaktiga kunskaper hos barnen. Om pedagogerna tar 

tillvara på barnens utforskande och upptäcksglädje ökar lärandet 

(Ericsson 2009). 

 

När pedagogerna (P1, P2,P3) arbetade med olika experiment samt bakning lät de barnen 

vara medforskare. Pedagogerna ställde frågor som gjorde att barnen blev intresserade. 

Det är viktigt att pedagogerna tar tillvara på de olika experimenten som de gör och fråga 

vad baren tror kommer att hända. Efter experimenten följer pedagogerna upp barnens 

frågor och hypoteser och för en diskussion om dessa. Om pedagogerna gör det kan de 

väcka barnens intresse, detta bidrar i sin tur att barnen tillägnar sig kunskapen då de 

tycker det är intressant (Ericsson 2009). I  undersökningen utgick pedagogerna ifrån 

barnens funderingar när de började med de olika experimenten. 

 

Det här upplägget med att barnen själva ska kunna utföra experimenten kan vara svårt 

då barnen eventuellt inte kan genomgöra dessa av olika orsaker.  

 

 

 

 

6.3 Pedagogernas arbete med att ta tillvara och bygga vidare  på barns 

kunskaper om naturvetenskap 

 

Den här studien fick fram att de olika pedagogerna arbetade på olika sätt gällande hur 

de tar tillvara och bygger vidare på barnens kunskaper och lärande inom 

naturvetenskapen. De olika arbetssätten är att  låta barnen forska om olika saker för att 

bygga vidare på deras kunskaper och lärande, pedagogerna berättar mer information om 

det barnen är intresserade av samt att en pedagog arbetade med utgångspunkt i 

erfarenheter. I studien framkom det att alla pedagoger låter barnen prata om sina 

upplevelser.   

 

En av pedagogerna utgår från det okända för att skapa erfarenheter hos barnen. De 

skapar erfarenheterna genom att barnen får uppleva det de undrar över. Ett exempel kan 
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vara att barnen undrar hur till exempel ett frö kan bli ett stort träd. För att skapa bra 

erfarenheter som barnen kan utgå ifrån för att bygga vidare sina kunskaper ifrån gäller 

det att lyssna på barnens tankar. Pedagogerna bör även använda sig av frågor som har en 

nyfikenhets karaktär. Genom olika upplevelser och reflektion kommer barnen till insikt 

hur kunskapen hänger ihop.  När barnen får lära sig genom konkreta upplevelser och 

genom sina sinnen kopplas deras lärande till ett handlande. Om pedagogerna gör de 

olika upplevelserna spännande för barnen så lär sig barnen bättre  

(Brygge och Sandell m.fl. 2011).  

 

En av  informanterna svarade att de låter barnen forska för att på det sättet ta tillvara och 

bygga vidare på deras kunskaper. Den här pedagogen låter barnen skriva om det de 

forskar om, för att kunna arbeta vidare med barnens kunskaper. En av pedagogerna 

arbetar med att ge barnen en bredare och djupare förståelse om det de redan vet. Den 

här pedagogen arbetade med att låta barnen få se olika bilder och sätta upp olika bilder 

som de har gjort, för att kunna arbeta vidare med de olika kunskaperna som barnen mött 

utomhus .  

 

Den pedagog som låter barnen utgå ifrån olika slags erfarenheter låter barnen 

fotografera på de saker som barnen finner intressanta för att på det viset kunna arbeta 

vidare med deras kunskaper och erfarenheter.   När barnen tillåts att forska utformar 

barnen frågor om saker och ting utifrån barnets tidigare kunskaper och erfarenheter. När 

barnen tillåts att forska och koppla samman den nya kunskapen med den gamla väcks 

nyfikenheten hos barnet. I det här arbetssättet gäller det för pedagogen att inta ett 

medforskande perspektiv ( Ericsson 2009). Om pedagogerna alltid svarar att de inte vet 

svaren på de frågor som barnen frågar kommer de att tröttna på att ställa frågor om det 

de forskar om. När pedagogerna låter baren forska för att bygga vidare på sina 

kunskaper gäller det att pedagogerna är medforskare och förklarar för barnen att de inte 

har alla svaren på frågorna utan de får forska fram svaren tillsammans ( Brügge och 

Sandell m.fl.2011).   

 

 

 

 

 

6.4  Barns upplevelser utanför förskolans fyra väggar  

 
 

Pedagogerna i  undersökningen svarade alla att de gör olika slags utflykter där barnen 

får andra erfarenheter än ifrån förskolans fyra väggar. De olika utflykter som 

pedagogerna lyfte fram var bland annat att de går till olika lekplatser, olika 

samhällsbyggnader som bibliotek och kyrkor. En av pedagogerna betonade att de tar 

tillvara på promenaden som sker under tiden som de är på väg till en kyrka exempelvis. 

Under promenaden kan pedagogerna prata om det barnen ser.  Lärande miljöer kan vara 

mer eller mindre strukturerade. Barnen kan få en möjlighet till en helhetsupplevelse 

utomhus. Det blir på ett helt annat sätt än om det skulle ske inom förskolans fyra 

väggar. I det utvidgade klassrummet som här kan vara lekplatsen eller kyrkan, erbjuds 

barn kunskaper i autentiska situationer. Vi talar nästan bara om att lärandet kan ske 

innanför väggarna och inte även i andra sammanhang ( Szcepanski och Dahlgren m.fl. 

2007). 
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Utomhuspedagogiken identifieras av dess helhetskaraktär, vilket utgör en stor skillnad 

mot den traditionella undervisningen  som sker inom de fyra väggarna. När 

undervisningen sker inom de fyra väggarna har forskning visat att den kunskapen blir 

ytlig. Lärandet kan äga rum vart och hur det vill på andra platser än just i förskolan där 

barnen kan få upplevelser. När barnen är utanför förskolans väggar får de möjlighet till 

att tillägna sig upplever och lärande. Detta kan leda till att barnen motverkar ett 

perspektivlöst lärande ( Szczepanski & Dahlgren 1997).  Resultatet visade att en av 

pedagogerna aktivt arbetade med föra in undervisning under de utflykter som 

pedagogerna gjorde med barnen. 

 

De utflykter som pedagogerna gör för att ge barnen andra former av upplevelser än dom 

de får i förskolan, kan vara de olika platserna som pedagogerna besöker i  studien.  

Detta kan leda till många spännande äventyr om pedagogerna tar tillvara på utflykterna 

som uppkommer under promenaderna. Pedagogerna ger sig sällan den här möjligheten 

till att låta baren upptäcka saker själva under promenaderna (Brügge och Sandell m.fl. 

2011). En av pedagogerna i studien arbetar aktivt med att låta barnen utforska olika 

saker under promenaderna .      
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7 DISKUSSION 

 

I det här kapitel kommer resultatet  att diskuteras. Val av metod och vad som hade 

kunnat göra annorlunda kommer även att tas upp här. Till sist ges förslag på fortsättning 

på forskning.  

 

7.1 Resultatdiskussion 

 
7.1.1 Hur arbetar pedagogerna med målet i Lpfö 98 som handlar om naturvetenskap och 
samband i naturen, kemiska processer, fysikaliska fenomen samt djur och växter 
utomhus 

 

 

Under intervjuerna sade pedagogerna att de arbetar med experiment när de ska arbeta 

med enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. En intressant aspekt var att en 

pedagog kopplade samman enkla kemiska processer med bakning. Ingen av de andra 

pedagogerna drog kopplingen mellan bakning och kemiska processer. Den pedagog som 

gjorde den här kopplingen hade gått en kurs om naturvetenskap på ett universitet. Detta 

kan vara en faktor som spelar in. De andra två pedagoger har ingen utbildning i 

naturvetenskap. Det som är intressant är ifall det behövs en utbildning för att se 

kopplingen. Kan det vara så att de andra två pedagogerna ser bakning som något 

naturligt i verksamheten och på så sätt inte gör den kopplingen. Om pedagogerna tar 

bakningen för givet, är det inte konstigt att de inte tänker på hur mycket kemi det 

faktiskt är. Tyvärr går dessa två pedagoger miste om en bra undervisningsform. I 

bakning kan pedagogerna diskutera med barnen vad som sker när degen jäser och varför 

den blir större.  

      

Enligt pedagogerna verkar det som olika experiment är det främsta arbetssättet när det 

handlar om hur de arbetar med utomhuspedagogik. Experiment är ett bra sätt för barnen 

att lära sig om till exempel om kemiska processer eller om djur och natur. En fördel som 

experiment har är att barnen blir aktiva i lärprocessen. När barnen är aktiva och får 

använda sina sinnen kopplar de kunskapen till det de gör.  Dock går det att arbeta på 

andra aspekter när det gäller utomhuspedagogik. Allt behöver inte göras i experiment. 

Det går bra att göra utflykter till olika resmål, som ett exempel.  

 

Jag har varit med om att pedagogerna till exempel tar upp att löven faller på hösten när 

något barn tar och frågar om detta. Pedagogerna säger löven faller på hösten när det är 

kallt ute. Varför ser de inte den kemiska process som ligger till grund till det här 

fenomenet, utan nöjer sig med att berätta att löven faller på grund av att det är kallt. De 

skulle kunna beskriva den kemiska processen som lyder, träden tappar sina löv eftersom 

trädets rötter får svårare att ta upp vatten på eftersom marken fryser. 

 

Som en följd av att träden kan ta upp mindre vatten börjar det samla vatten i stammen. I 

löven finns det vatten som trädet behöver vilket medför att löven skiftar färg och torkar 

samt till sist tappar träden löven. Den är förklaringen går och göra begriplig för en 
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femåring. Det kan vara så att pedagogerna anser att barnen inte kan förstå den 

förklaringen samt att pedagogerna är rädda att göra förklaringen för svår vilket kan 

medföra att de nöjer sig med den enkla förklaringen.   

 

 

 
7.1.2 Fördelar och nackdelar 

 

Alla pedagogerna i den här undersökningen lyfte fram att det viktigaste i 

utomhuspedagogik var att barnen fick frisk luft samt att de får mer plats att vara på.  Det  

tolkas som att de tycker att arbetsmiljön blir lugnare utomhus då blir mindre konflikter 

enligt pedagogerna. En annan aspekt är att de tycker att naturen ger pedagogerna en 

gratis miljö att undervisa i då naturen hela tiden skiftar form. En kall februaridag är inte 

det samma som en varm vårdag.  

 

Vissa av pedagogerna framhöll att de tyckte vädret var ett hinder samt snön. Visst du 

behöver kanske inte gå ut när det är -15 grader men annars anser jag att det bara att klä 

sig varmt. Sen kan det vara lite mera problematiskt med de små barnen som kan få att 

röra sig och behålla värmen med flera lager kläder på sig. Det kan även vara en 

bekvämlighetsfaktor som spelar in när pedagogerna skall gå ut på vintern. Med det 

menas att det är en hel del kläder som skall kläs på barnen. Min erfarenhet ifrån den 

verksamhets förlaggda utbildningen är att man skyller på att det är för kallt, vilket gör 

att pedagogerna inte behöver ta påklädningssituationen. Det var en pedagog som tog 

upp halkrisken som ett problem, ja det finns alltid en risk att barnen ramlar och gör sig 

illa när det ligger snö och is i skogen. Behöver pedagogerna gå till skogen när det är 

isigt. De kan lika gärna gå till en annan plats.  

 

 

 
7.1.3  Pedagogernas tillvaratagande på barnens kunskaper 

 

 

 

 Det som pedagogerna ansåg som en viktig aspekt i ett utomhuspedagogiskt arbetssätt är 

att barnen ska tillägna sig ett sunt förhållningssätt till naturen.  Pedagogerna kan se den 

här aspekten som viktig eftersom läroplanen för förskolan har ett mål som handlar om 

att barnen ska tillägna sig ett varsamt förhållningssätt till naturen. Det kan även vara så 

att pedagogerna själva fick höra att de skulle värna om naturen när de var barn, vilket 

har varit med de i tankarna sedan barnsben.  

 

Det är viktigt att utgå ifrån barnens intresse för att bygga vidare på barnens kunskaper. 

Om pedagoger utgår ifrån upplevelser och erfarenheter, vilket en av mina informanter 

gör i sitt arbete kan barnens kunskaper stärkas. När pedagoger utgår ifrån ett 

upplevelsebaserat lärande låter de barnen utforska och lära med kroppen. Barnen 

kommer även ihåg det som de har lärt sig ifall pedagogerna låter de arbeta utifrån ett 

upplevelsebaserat lärande. Barnen får erfarenheter ifrån det de har gjort.  Det är även 

viktigt att prata om sina erfarenheter och kunskaper, vilket två av pedagogerna gör. När 

barnen pratar tränar de upp sitt ordförråd och språk vilket även är viktigt att tänka på 

som pedagog. I samtalen med barnen kan pedagogerna utmana de med att ställa frågor 

eller låta de berätta om något så deras språkutveckling stimuleras.    
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Pedagogerna behöver inte alltid utgå ifrån att vara i naturen eller skogen som ett 

centrum för barnens lärande och erfarenheter. Pedagogerna i studien svarade att de utgår 

från andra miljöer än skogen eller förskole gården. Pedagogerna kan vara medvetna vad 

den tidigare forskningen säger om olika platser där barnen kan inhämta kunskaper och 

erfarenheter. En pedagog svarade att de brukar gå upp till ett biblotek i närheten. Under 

färden dit stannar de upp och pratar och diskuterar med barnen vad de ser. Det kan röra 

sig om hur träden ser ut, sopor i naturen och så vidare. Här kan pedagogerna få ett 

tillfälle att föra in ett miljötänkt hos baren. När pedagogerna går promenaden till 

bibloteket skulle dom kunna arbeta med kemiska processer och fysikaliska fenomen i en 

naturlig miljö. Under den verksamhets förlagda utbildningen har jag inte varit med om 

att pedagoger har utnyttjat den gratis chansen som ges under promenader. Det är synd 

att pedagogerna inte tar tillvara och utnyttjar de gratislägen de får för  att föra in kemi 

eller naturvetenskap i promenaden.  

 

 

 

7.2 Metoddiskussion 

 

 

Arbetet använde sig av en kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer 

i studien. Den valda metoden fungerade väl, då materialet var tillräckligt för att dra 

slutsattser. Det empiriska material som samlades in gjordes med intervjuer. Det som föll  

på intervjuer var att få en insikt i hur pedagogerna arbetade med målet samt hur de 

arbetar för att bygga vidare på barnens erfarenheter och kunskaper.  

 

Ifrån början hade arbetet tänkt att använda observationer som ett komplement till 

intervjuerna. Efter ett tag upptäcktes  att observationer skulle vara svårt med tanke på 

tidsramen för arbetet. När pedagoger gör observationer ska personen helst vara ute i 

verksamheten ett bra tag för att kunna få en bild av hur de arbetar ute i fältet. Därför  

valdes observationerna bort. Det hade varit intressant om det hade funnits en möjlighet 

att använda  observationer för att se hur förskolorna arbetade med målet och  med barns 

kunskaper och erfarenheter. Det observationerna hade kunnat fokusera på var hur 

pedagogerna arbetade med målen och på vilket sätt de tar tillvara och bygger vidare på 

barnens kunskaper. 

 

Jag är medveten om att resultatet kunde ha blivit annorlunda ifall det hade tryckts ännu 

mer på hur pedagogerna arbetade med målet som berör kemiska processer och 

fysikaliska fenomen. För att verkligen få fram hur de arbetar. Uppsatsen kan förhålla sig 

kritisk till den min egna förkunskap gällande forskningsmetodik då jag varken har 

någon förkunskap eller erfarenhet ifrån forskningsmetoder. 

 

Det kan både ha haft en positiv och en negativ inverkan med att inte skicka ut 

intervjufrågorna innan. Valet att inte skicka ut frågorna innan var därför att jag ville ha 

svar ifrån hur de verkligen arbetar och inte ge möjligheten till att respondenterna 

diktade osanna svar, men som lät bra ifrån deras sida hur de arbetar. Nackdelen med att 

inte skicka ut frågorna innan var att de var inte visste riktigt vad de skulle säga.  

 

Det finns en medvetenhet om att resultatet kan ha påverkats i och med att det blev ett 

eget urval. Två av förskolorna kände igen mig ifrån den verksamhets förlagda 

utbildningen. Detta kan påverkat respondenterna till att bli lugna.  
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7.3 Slutdiskussion  

 

 

Mitt syfte med det här arbetet var att ta reda på hur pedagoger arbetar med att ta tillvara 

på barnens kunskaper och erfarenheter samt hur de arbetar med ett specifikt mål i Lpfö 

98. Utifrån mitt syfte med arbetet var mina frågeställningar följande 

 

 Hur ser pedagogerna på utomhuspedagogik? 

 Hur arbetar pedagogerna med målet i Lpfö 89 vilket handlar om naturvetenskap 

och samband i naturen, kemiska processer, fysikaliska fenomen samt djur och 

växter  utomhus?  

 Hur tar pedagogerna tillvara på barnens kunskaper och bygger vidare lärandet 

inom naturvetenskap? 

 

Examensarbetet  undersökte hur pedagogerna såg på utomhus, hur de arbetar med målet 

som handlar om naturvetenskap, enkla kemiska processer, fysikaliska fenomen och djur 

och växter. Samt hur de tar tillvara på  barns kunskaper och bygger vidare dessa. 

Studien fann  att pedagogerna såg utomhuspedagogiken främst något som är 

hälsofrämjande. De svar som framgick var att de får en lugnare miljö och det blir 

mindre konflikter i barngruppen.  Alla pedagogerna svarade att de ansåg hälsan var det 

viktigaste att arbeta med i ett utomhuspedagogiskt perspektiv. 

 

 Studien fann även att pedagogerna använde andra miljöer för att skapa erfarenheter 

utanför förskolans fyra väggar. Dessa miljöer kunde vara kyrkor, bibliotek samt 

lekplatser. En av pedagogerna lyfte fram att de under promenaderna stannade och 

pratade om vad de såg.  Det kunde röra sig om att det låg skräp i naturen. Om det låg 

skräp kunde pedagogerna få in miljöaspekten. När pedagogera arbetade med målet som 

handlar om naturvetenskap, kemiska processer och fysikaliska fenomen samt djur och 

växter, använde pedagogerna olika experiment. Det var en av pedagogerna som 

kopplade bakning till kemiska processer. Det kan vara så att utbildning inom 

naturvetenskap bidrar till att pedagogerna arbetar på ett annorlunda sätt med det här 

målet. I en utbildning om naturvetenskap kan de som går kursen få nya erfarenheter och 

kunskaper. Detta kan bidra till att pedagogerna får nya erfarenheter och synsätt på hur 

de kan arbeta med exempelvis kemiska processer. Om pedagoger erbjuds 

kompetensutveckling inom naturvetenskap kan det leda till att pedagogerna arbetar med 

detta mål på ett annorlunda sätt.  I läroplanen för förskolan står det att ”förskolan ska 

lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor (Skolverket 2010:7 rev).    

 

 

7.4 Förslag till fortstatt  forskning  

 

Examensarbetet har undersökt hur pedagogerna dels arbetar med ett specifikt mål i 

läroplanen för förskolan och dels hur pedagogerna bygger vidare på barnens 

erfarenheter. Ett förslag till den fortsatta forskningen är hur skolan i årskurs 1 till 4 

arbetar med det här målet som berör naturvetenskap, kemiska processer, fysikaliska 

fenomen samt djur och växter inom skolan. Samt hur skolan tar tillvara och bygger 

vidare på elevers kunskaper.   
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Bilagor 

Bilaga A Informationsbrev 

 

Jag läser till Förskolelärare på Linneuniversitetet. Går  för den sista kursen som består 

av ett självständigt arbete på 15hp. Syftet med mitt självständiga arbete är att undersöka 

hur pedagoger arbetar med målet naturvetenskap vid vistelser utomhus, och hur 

pedagoger arbetar så barnen tillägnar sig nya kunskaper utifrån deras erfarenheter inom 

målet naturvetenskap. För att få svar på forskningsfrågan kommer jag använda mig av 

intervjuer för att ta del av hur pedagoger arbetar med detta mål utomhus.  

 

De pedagoger som kommer att medverka i  undersökningen kommer inte att tilltalas vid 

namn. Eller på något annat sätt kunna urskiljas i arbetet. Arbetet  kommer utgå ifrån 

Forskningsrådets fyra etniska regler. Dessa är Informationskravet vilket innebär att Jag 

informerar om mitt syfte med undersökningen. Samtyckekravet: du har rättighet som 

medverkaer i en undersökning  har rätt att självständigt bestämma om, hur länge och på 

vilka villkor du skall delta. Du kan avbryta din medverkan när som helst. 

Konfidentialitetskravet :  Uppgifter som du lämnar i undersökningen kommer få  största 

möjliga konfidentialitet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

 

7.4.1 Bilaga 2 Intervjuguide 

 

Frågor 

•Berätta lite om dig 

•Berätta lite om förskolan. Hur många avdelningar är det etc? 

•Vilken utbildning har du? 

•Hur länge har du arbetat? 

 

 

Intervju  

•Hur ser du på utomhuspedagogik? 

 

•Finns det några fördelar med att arbeta med utomhuspedagogik? 

 

•Arbetar ni med utomhuspedagogik på förskolan? 

 

•Finns det något speciellt med ett utomhuspedagogiskt perspektiv som tycker är viktigt 

att arbeta med? 

 

•Vad är utomhuspedagogik för dig? 

 

•Finns det något/några speciella mål som du anser passar bra att arbeta med utomhus? 

 

•Hur arbetar ni med att få in målen när ni är utomhus? 

 

•Finns det några nackdelar med utomhuspedagogik? 

 

•Hur arbetar ni med målet om naturvetenskap när vi är utomhus? 

 

•Hur arbetar ni för att få in arbetet med enkla kemiska/fysiska processer utomhus? 

 

•Hur får ni in arbetet med djur och natur? 

 

•Hur bygger ni vidare på barns kunskaper?   

 

•Hur arbetar ni vidare med de upplevelser barnen mött när de varit ute? 

 

•Utomhuspedagogik sammankopplas ofta med att vara ute i naturen. Kan du ge exempel 

på andra former där barnen får upplevelser utanför förskolans väggar? 

   

 

 


