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Sammanfattning 

Studien kommer i bakgrunden belysa att utomhuspedagogik är svårdefinierat och 

mångtydigt men kan ses som en process som är föränderlig (Dahlgren och Szczepanski 

1997). I barns fysiska upptäckande och utforskande i en utomhusmiljö bör pedagoger 

inta rollen som medforskare och låt barns initiativ styra deras lärande (Lundegård et al. 

2004).  

Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger kan främja barns lärande, utveckling 

och sinnliga upplevelser i arbetet med utomhuspedagogik. Studien vill även belysa hur 

arbetet med utomhuspedagogik utifrån ett barnperspektiv kan se ut.  Frågeställningarna 

som studien bygger på är hur pedagoger kan främja barns utveckling och lärande i en 

utomhusmiljö? Hur pedagoger tänker kring ett barnperspektiv i arbetet med 

utomhuspedagogik? Hur pedagoger arbetar med barns sinnliga upplevelser i en 

utomhusmiljö? Metoden for studien har varit att intervjua nio verksamma pedagoger. 

Vi fann att utomhuspedagogik är ett stort möjliggörande för barns lärande och ett 

komplement till inomhusmiljön.  Pedagogerna hävdade att i en utomhusmiljö går det att 

väva in alla ämnen för att skapa ett heltäckande lärande för barn. Resultatet av studien 

visar också vilka möjligheter och hinder som finns inom arbetet kring 

utomhuspedagogik, däribland att möjligheterna i en utomhusmiljö skapar ett stort 

utrymme för barns upptäckande och som pedagog gäller det att vara här och nu 

tillsammans med barnen samt att fånga deras lärande i flykten. Ett hinder som lyftes 

fram från några av pedagogerna var att kollegor kan ha olika inställningar till 

bedrivandet med utomhuspedagogik. I resultatet kom vi även fram till att i många av 

verksamheterna får barns sinnliga upptäckter och initiativtagande styra verksamhetens 

planering. Det visade sig att pedagogerna i så stor utsträckning som möjligt utgick ifrån 

ett barnperspektiv genom att exempelvis ändra en förutbestämd planering om barnens 

intresse pekade åt ett annat håll.   

 

Nyckelord: Utomhusmiljö, utomhuspedagogik, barnperspektiv, lärande, sinnen, teori och 

praktik. 

 

  



 

 

Förord 

I utbildningen till förskollärare ingick inriktningen natur, friluftsliv och lärande, genom 

detta ökade vårt intresse successivt kring utomhuspedagogikens betydelse för barns 

lärande i förskolan. Våra erfarenheter är att barn som vistas i en utomhusmiljö skapar 

utrymme för nya upptäckter och erfarenheter. Därmed kan barn se sin omvärld utifrån 

nya perspektiv, vilket berikar deras lärande. Vi har tidigare fått erfara att i en 

utomhusmiljö upplever barn en glädje till att upptäcka, undersöka och utforska med alla 

sina sinnen. Dels mellan barn och barn, pedagoger och barn och inte minst mellan barn 

och miljö.  

Våra barndomsminnen och tidigare erfarenheter speglar gemensamma upplevelser och 

utomhusmiljön var en daglig och självklar arena att vistas i. Båda är överens om att det 

är kring utomhusleken som de flesta minnena finns kvar. Därför blev valet av 

ämnesområde självklart för vår studie. 

Vi vill här ta tillfället i akt att tacka våra familjer som hjälpt och stöttat oss under 

examensarbetets gång. Vi vill även tacka alla som har ställt upp på intervjuer, utan er 

hade inte denna studie varit möjlig. Ett extra stort och varmt tack vill vi ge vår 

handledare Gunilla Åkesson Nilsson som har varit ett stort stöd för oss under studiens 

gång. 

Slutligen vill vi tacka varandra för ett gott samarbete under en rolig och lärorik process. 

Tillsammans har vi utvecklats och berikat varandra med en mängd härliga skratt. 

Ännu en gång, tack! 

Felicia Samuelsson & Caroline Blomqvist 

Vimmerby, 2014-01-02 
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1 INTRODUKTION 
Förskolans uppdrag är bland annat att lägga grunden för ett livslångt lärande för 

barnen och förskolan ska vara en arena där barn möter en trygg, rolig och lärorik 

miljö. Barn ska genom sina egna erfarenheter söka kunskap som skapar sammanhang 

och mening (Skolverket 2010). Pedagoger ska tillvarata och uppmuntra barns 

nyfikenhet och deras vilja och lust att lära. Fakta, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet utgör de fyra f:en som står för barns kunskapssökande. Dessa fyra 

komponenter måste samspela med varandra för att ett lärande ska ske. Det är bland 

annat genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande som barn skapar en 

motivation och drivkraft till att lära (Skolverket 2010). Detta kan kopplas till 

utomhuspedagogiken genom att barn ska få möjlighet att få uppleva lärandet hand i 

hand tillsammans med en medforskande pedagog som i sin tur även kan leda till att 

barn reflekterar över sitt lärande (Brügge et al. 2007).   

Våra tidigare uppfattningar och erfarenheter säger att pedagoger har en positiv 

inställning till att vistas i en utomhusmiljö. De är överens om att det är nyttigt för 

barn, men att arbetet kring utomhuspedagogik till viss del saknas trots att 

utomhuspedagogiken har en betydelsefull roll för barns behov av rörelse och sinnliga 

erfarenheter. Att upptäcka och utforska i en utomhusmiljö stimulerar hjärnans 

kapacitet till ett intellektuellt tänkande. Med tanke på detta behöver en utomhusmiljö 

ses som ett komplement till barns lärande i en inomhusmiljö (Brügge et al. 2007).  

I vår studie kommer vi att undersöka hur pedagoger kan främja barns lärande och 

utveckling i en utomhusmiljö eftersom vi anser att lärandemöten kan uppstå överallt. 

Med studien vill vi även ta reda på i vilken utsträckning verksamma pedagoger 

arbetar med utomhuspedagogik och vilken roll de intar i arbetet. Syftet med studien 

är även att undersöka hur pedagoger arbetar med barns sinnliga upplevelser och 

vilken betydelse sinnena har för barns kunskapssökande, samt hur pedagoger arbetar 

med att inta ett barnperspektiv. Därmed har vår studie denna utgångspunkt, detta för 

att vi anser att barns lärande är en viktig del och bör ha en central roll i förskolan.   

 

”Det jag hör ... 

det glömmer jag. 

Det jag ser ... 

det kommer jag ihåg. 

Det jag gör ... 

det förstår jag.” 

 (Johansson, 1990, s.21). 
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2 BAKGRUND 

2.1 Utomhusmiljöns betydelse och möjligheter för 
barn 

Utomhusmiljön har en betydelsefull roll för barns lärande och utveckling, det är 

pedagogers syn på barn som speglar utformningen av den. En utomhusmiljö blir 

betydande på det viset att den visar på vilket sätt pedagoger vill närma sig barn i sitt 

arbete. Det är genom arkitekturen som det skapas möjligheter och en vilja till att 

möjliggöra en pedagogisk verksamhet (Wallin 1996). Barn ska få möjlighet att 

reflektera kring upptäckter. Genom detta ska pedagoger ge varje barn möjlighet att 

enskilt få fördjupa sig i egna upptäckter (Skolverket 2010). En utmanande 

utomhusmiljö hjälper barn att utveckla deras motoriska färdigheter. På så sätt lär de 

sig att hantera risker, vilket i sin tur gör så att barns självförtroende utvecklas. Ett 

gott självförtroende gynnar hela läroprocessen (Maynard och Waters 2007). 

Forskning har visat att barn som får möjlighet att vistas i och få estetiska upplevelser 

i naturen utvecklar en känsla av samhörighet till sin omvärld (Fägerstam 2012).  

För att en utomhusmiljö ska bli värdefull krävs det att pedagoger ser sig omkring i 

utomhusmiljön som de har att tillgå för att kunna lyfta möjligheterna. En 

utomhusmiljö är ständigt föränderlig och därmed även en aktuell kunskapskälla och 

kan även bidra till att barns motivation till lärande ökar om utformningen är 

tilltalande för barn (Szczepanski 2008). Platsen är av betydelse för barns lärande och 

hälsa. Barn bör möta en variationsrik och naturbelägen miljö. När barn vistas i 

naturen kan det bidra till en kroppslig och själslig återhämtning (Szczepanski 2008). 

När en utomhusmiljö blir en plats där barns lärande motiveras kan det bidra till att 

barn lättare kan sätta ord på det de lär sig. Genom att utomhusmiljön är betydelsefull 

skapas en mening kring barns lärande. En utomhusmiljö bör ses som en förlängd arm 

till en inomhusmiljö och dess bidrag till barns upptäckter och upplevelser. I en 

utomhusmiljö kan alla ämnen integreras och i sin tur bidrar materialet till en 

förstärkning av lärandet genom verkliga upplevelser (Ferreira et al 2012).  När barn 

får möjlighet att vistas i naturen bidrar det till hälsosamma vinster. Naturen kan vara 

svårt att ersätta upplevelsemässigt, detta för att naturen kan bli en arena där barn 

finner tillgänglighet till sig själva och sin omgivning (Fägerstam 2012).  

2.2 Barns lärande och deras sinnliga upplevelser 

Det har visat sig att barns lärande utvecklas bäst när det sker i samband med lek och 

lärande samt i naturliga former. Genom att barn får vistas i en utomhusmiljö som är 

berikad med verkliga upplevelser förstärks deras lärande och det skapas utrymme till 

rörelsefrihet för barn (Maynard och Waters 2007). Vikten av att låta barn vistas i 

naturen har en positiv inverkan på att förstå sin omvärld och likaså förstå vilka de 

själva är. Det har visat sig att om barn får vistas i en naturlig miljö utvecklas inte 

bara det kognitiva, fysiska och sociala, utan det bidrar även till en sinnlig utveckling.  

När barn vistas i naturen kan det bidra till att deras fantasi, initiativförmåga och 

kreativitet ökar (Ernst och Tornabene 2011). Dewey hävdade i sina teorier att barn 

lär sig bättre när lärandet sker indirekt tillsammans med en utomhusmiljö än om 

kunskap sker direkt via teoretiska förhållanden. När barns tidigare erfarenheter får 

stå till grund för deras upptäckande blir upplevelsen mer äkta och lärandet blir på så 

sätt mer betydelsefullt (Seaman och Gass 2004).  
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Sinnenas betydelse var ett redan under 1700-talet ett omdiskuterat ämne då Jean 

Jacques Rousseau belyste vikten av barns kontakt med verkligheten och betydelsen 

av att kunna skapa sig en egen bild av omvärlden. Detta sker genom att få upptäcka 

och utforska med sina fem sinnen, lukten, känseln, hörseln, synen och smaken. Det 

är genom upplevelse och praktiska handlingar som förståelsen av det vi lär oss 

fullbordas. Det handlar om metakognitivt lärande, att tänka om sitt eget lärande. 

Alltså att det som sker genom att teoretiska handlingar bör sättas i ett praktiskt 

sammanhang för att individen (Dahlgren et al. 2007).  

Barns fysiska arena i en utomhusmiljö innefattar känsla, handling och tanke, vilket 

handlar om ett fysiskt lärande (Dahlgren et al. 2007). Djupdimensionen går förlorad 

hos de barn som endast får lärandet via teoretiska former, lärandet blir alltså ytligt 

när det sker i teoretisk form. Med teoretisk form menas exempelvis när barn får 

uppleva lärande endast genom samlingar med barn utan att pedagogen visar med 

konkreta exempel. Däremot om lärandet sker genom sinnliga upptäckter blir det 

lättare för barn att minnas det de lärt sig. När barn får upptäcka genom sinnena i 

samverkan med det teoretiska breddas deras kunskaper och även deras erfarenheter. 

En sinnlig upplevelse kallas för mindscape, vilket handlar om att förstärka lärandet 

genom fysiska upplevelser. Utomhuspedagogiken syftar till att ett möte ska ske 

mellan den fysiska miljön och individen som står i en lärandeprocess (Szczepanski 

2008). 

I en utomhusmiljö kan barn göra gränslösa sinnliga upplevelser om varje individ ges 

en möjlighet att upptäcka och därigenom utvecklas. När barn får reflektera över sina 

erfarenheter kan det bidra till en individuell utveckling (Brügge et al. 2007). Naturen 

ger barn sinnliga upplevelser och på så sätt kan en utmaning ges utefter barns 

individuella erfarenheter. Utomhuspedagogik kan ge möjlighet för barn att närma sig 

sin omvärld och skapa sig nya referensramar som går att reflektera kring (Brügge et 

al. 2007). De mentala aktiviteterna i hjärnan berör de sinnliga upplevelserna och 

dessa ska gå hand i hand med de motoriska och kognitiva funktionerna. I 

kombination med sinnlig upplevelse och rörelse bidrar dessa till att lärandet förstärks 

(Szczepanski 2008). 

2.3 Barnperspektiv 

Genom att utgå ifrån ett barnperspektiv bidrar det att barn utifrån sina erfarenheter 

och intressen att verksamhetens miljö utformas utifrån barns egen fantasi och 

kreativitet vad det gäller deras lek och lärande (Skolverket 2010). En utomhusmiljö 

ska skapa en möjlighet för barn att upptäcka omvärlden och utforska sina 

erfarenheter (Skolverket 2010). En utomhusmiljö ger barn möjlighet till rörelse och 

chansen att kunna använda sin upptäckarglädje. Barns kunskaper blir på så sätt direkt 

kopplade till deras tidigare lärande och satta i ett sammanhang (Granberg 2000). 

Utomhusmiljön ska av pedagoger studeras utifrån ett barnperspektiv för att tydligare 

se och höra vad utomhusmiljön säger till barn. Utformningen av miljön tilltalar barn 

på ett sätt som styr lärandets riktning (Wallin 2012). En utomhusmiljö avgör om barn 

tillåts att bli självständiga individer, initiativrika och utveckla en förmåga till eget 

tänkande och handlande. Genom detta blir barns lek mer engagerad och barn ges 

möjligheter till samspel med andra (Wallin 2012).  
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2.4 Pedagogiskt förhållningssätt  

Pedagoger bör utgå från barns tidigare erfarenheter och egenskaper för att kunna 

bedriva utomhuspedagogik och skapa en tilltalande utomhusmiljö för barn (Brügge 

et al. 2007). Det är av vikt att som pedagog både för sig själv och för barn att 

utomhusmiljön utgör ett slags samarbete med barns intresse och utveckling. Detta för 

att pedagoger ska känna en tillit och trygghet till utomhusmiljön (Wallin 2012). 

Pedagoger bör inse vikten av att använda en utomhusmiljö som en plats där lärande 

kan få stort utrymme (Ferreira et al 2012). Dewey belyste i sina teorier att pedagoger 

bör i sin planering ha i åtanke att ett tydligt syfte till uppgiften ska finnas med som 

grund. Detta för att barn utifrån erfarenheter ska få uppleva ett lärande genom en 

utomhusmiljö (Seaman och Gass 2004).  

Barns kontakt med naturen syftar till att barn ska ges möjlighet att kunna välja 

aktivitet och sin egen väg till utforskande och lärande. Pedagoger bör inta rollen som 

medforskare. Barn ska möta en pedagog som aktivt deltar i deras upptäckande och 

utforskande, de ska även mötas av utmanande frågor som leder till reflektion och 

som i sin tur leder till ett betydelsefullt lärande för barn (Lundegård et al. 2004). När 

barn får dela sitt utforskande och sitt lärande tillsammans med en vuxen höjer det 

barns självkänsla och värdet av att lyckas. Barn behöver utrymme och tid för att 

upptäcka och undersöka sin omvärld, det är pedagogers skyldighet att ge barn detta 

och en god pedagog ska inta rollen som följeslagare, ledsagare och medforskare 

(Granberg 2000).  

2.5 Utomhuspedagogikens definition och betydelse 

Utomhuslek är av betydelse för barns motoriska utveckling genom att de får en 

bredare kroppsuppfattning. (Granberg 2000). En betydelse av utomhuspedagogik är 

att det handlar om ett aktivt kunskapssökande, d.v.s. att kunskapen som införlivas 

ska vara användbar för individen (Dahlgren och Szczepanski 1997). Barn måste få 

uppleva naturen i en tidig ålder för att deras nyfikenhet och synsätt på naturen ska 

öppnas upp och därifrån fortsätta att utvecklas och upprätthållas (Ernst och 

Tornabene 2011). 

Utomhuspedagogik utgör en helhet där rörelse, utomhusvistelse och kunskap blir tre 

viktiga delar i undervisningen. Utomhuspedagogik har en positiv inverkan på barns 

hälsa och det bör inte ses som ett hinder att bedriva undervisning i en utomhusmiljö. 

Utomhuspedagogik har idag fått en större roll och betydelse för förskolors 

verksamhet och pedagoger har insett variationens betydelse för innehållet i 

undervisningen för barns lärande (Brügge et al. 2007). 

Utomhuspedagogik kan kallas ”det tysta lärandet” där text och formler inte är det 

viktigaste utan där sinnena får ta plats och det individuella barnet får uppleva 

kunskap utifrån naturens rikedom (Dahlgren et al. 2007). Definitionen av 

utomhuspedagogik är på så sätt mångtydig och kan ses som en process som aldrig 

avslutas utan alltid är föränderlig. Det vill säga att den utomhusmiljö som barn vistas 

i är inte förutsägbar utan flexibel utifrån barns intressen. Genom reflektion av sitt 

görande i en yttre aktivitet berikar det sin insikt och sitt inre tänkande. Genom ett 

aktivt deltagande införlivas kunskap (Dahlgren och Szczepanski 1997). 

Utomhuspedagogik är ett stort begrepp med en mängd olika förhållningssätt att ta vid 

som bland annat kan innebära att utomhuspedagogik ska ses som ett komplement till 

det lärande som sker i en inomhusmiljö (Brügge et al. 2007). När barn får möta 

naturen i en pedagogisk utomhusmiljö kan det ske under ostrukturerade former och 
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behöver inte ske planerat. Genom ett oförutsett möte kan det bidra till ett 

helhetsskapande av lärandet (Dahlgren och Szczepanski 1997).  

På så sätt ges det en plats för lärandet och ett innehåll för lärandet. Det handlar om 

att sätta ord på den lärdom som upplevs där tanke och känsla blir viktiga 

komponenter (Dahlgren et al. 2007). Tre viktiga komponenter är känsla, handling 

och tanke som tillsammans ska förenas. Lärandet blir inte komplett om kunskap inte 

får upplevas genom handling och reflekterande. Det kan ses som att kunskapen 

förenas genom att reflektera kring det som sker i både teorin men med störst vikt av 

det som sker i praktiken (Dahlgren och Szczepanski 1997).  

Förskolan ska vara en plats där barn möter engagerade vuxna som ser varje barns 

möjligheter och samtidigt utmanar och lockar till lek (Skolverket 2010). Pedagoger 

kan i sin verksamhet möta barn som har otillräckliga och bristande kunskaper kring 

att vistas i en utomhusmiljö. Naturupplevelser kan ses som en viktig del i barns 

fysiska och psykiska utveckling (Ferreira et al 2012). Därför är det av vikt att 

förlägga mycket av verksamhetens tid i en utomhusmiljö. Barn som får möjlighet att 

vistas i en utomhusmiljö visar sig vara friskare, både fysiskt och psykiskt. De barn 

som däremot inte vistas i naturen kan löpa risk att drabbas av barnfetma, 

koncentrationssvårigheter och depression (Ferreira et al 2012). Det krävs inte alltid 

långa besök i naturen utan det kan bli betydelsefullt med korta besök som får barn att 

känna tillfredsställelse som resultat. Barns lek blir bättre om utomhusmiljöns ytor är 

varierande och tillfredsställande (Dahlgren et al. 2007). 

2.6 Pedagogiska svårigheter 

Pedagoger bör ha i åtanke hur deras arbete kring utomhuspedagogik ser ut och var 

lärandet äger rum och platsens betydelse och utifrån det ta reda på vad som kan 

behövs kompletteras i inomhusmiljön för att i sin tur skapa en god utomhusmiljö 

(Dahlgren et al. 2007). 

Utan denna kunskap kan hinder uppstå i arbetet med utomhuspedagogik då brist på 

resurser och tid kan utgöra ett problem för pedagoger. Det kan också vara ett 

dilemma att möta barn med bristande intresse att vistas i naturen (Fägerstam 2012). 

Eftersom inte alla barn har en vana att vistas i naturen gäller det att pedagoger 

tillsammans med barn arbetar med naturen successivt och visar naturen utifrån olika 

perspektiv för att det ska bli en naturlig del för barn att vistas i den. En utomhusmiljö 

kan både upplevas dramatisk men även införliva en trygghet hos barn (Brügge et al. 

2007). Som pedagog gäller det att låta barnen i tidig ålder få upptäcka och uppleva 

naturen i sin omvärld och låta dem få integrera med naturen. Det gäller att ha i 

åtanke att barn förstår och uppfattar naturen på olika sätt och det gäller att som 

pedagog utgå från barns uppfattningar och erfarenheter när pedagoger möjliggör 

mötet med naturen och skapar en motivation för barns lärande (Ernst och Tornabene 

2011).    
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med vår studie är att ta reda på och jämföra hur pedagoger på fyra olika 

förskolor ser på möjligheterna kring barns lärande i arbetet med utomhuspedagogik. 

Vi vill även undersöka i vilken utsträckning pedagoger arbetar med sinnliga 

upplevelser samt om och hur pedagoger intar ett barnperspektiv i arbetet med 

utomhuspedagogik.       

Utifrån detta syfte har vi formulerat följande frågeställningar: 

 Hur arbetar pedagoger för att främja barns utveckling och lärande i en 

utomhusmiljö? 

 Hur arbetar pedagoger kring ett barnperspektiv i arbetet med 

utomhuspedagogik? 

 Hur arbetar pedagoger med barns sinnliga upplevelser i en utomhusmiljö? 
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4 METOD 

4.1 Forskningsetiska aspekter 

I vår studie har vi utgåttifrån följande fyra forskningsetiska principer. 

Informationskravet, vilket innebär att pedagogerna som vi har intervjuat har tilldelats 

information om vår studies syfte. Samtyckekravet, vilket handlar om att 

respondenten själv hade rätt att bestämma över sitt deltagande. 

Konfidentialitetskravet, som innebär att uppgifter som respondenten gav ut kommer 

att raderas. Nyttjandekravet, vilket handlar om att informationen som vi fick under 

våra intervjuer används enbart i forskningsändamål och till enskilt bruk och kommer 

därmed inte att tilldelas någon annan (Patel och Davidsson 2003). 

För att vi skulle få fram trovärdig kunskap för vår studie använde vi oss utav frågor 

som var väsentliga för vårt syfte. Vi skapade en god relation mellan oss och 

respondenterna och eftersträvade en lugn och trygg miljö för att inte utsätta 

respondenten för fysiska och psykiska obehag (Patel och Davidsson 2003). Forskare 

bär på ett ansvar att datainsamlingen som presenteras är trovärdig för samhället i 

stort (Einarsson och Hammar-Chiriac 2002).  

4.2 Undersökningsinstrument 

I vår studie valde vi att använda oss utav intervjuer som undersökningsinstrument. 

Under en intervju är det lättare att ställa följdfrågor till respondenten för att 

möjligtvis möjliggöra att mer information kring ämnet framkommer. Därför ansåg vi 

att intervju lämpade sig bäst för vårt forskningsändamål. Under våra intervjuer tog vi 

hjälp av en diktafon, detta med samtycke från respondenterna. Genom att spela in 

intervjuerna blir det lättare att kunna gå tillbaka och lyssna på intervjuerna flertalet 

gånger för att underlätta vår bearbetning och sammanställning av intervjuerna.  

 

Vi valde att genomföra en kvalitativ studie vilket innebär att tanken är att hitta nya 

mönster och åsikter och genom detta få fram hur verkligheten uppfattas av 

människor. Kvalitativa intervjuer bygger ofta på att genom intervjun så finns det 

utrymme för följdfrågor (Stukát 2005). Vi genomförde intervjuerna tillsammans, 

detta för att vi har olika erfarenheter i arbetet med utomhuspedagogik och på så sätt 

kompletterade vi varandra med följdfrågor till respondenten.  

 

4.3 Genomförande och databearbetning  

Våra intervjuer valde vi att förlägga under en veckas tid. Ett missivbrev skickades ut 

till respondenterna innan intervjuerna skulle genomföras, där respondenterna fick 

möjlighet att skriva på om sitt samtycke till att bli intervjuade och även inspelade. Ett 

missivbrev är till för att ge respondenten en inblick i arbetets syfte och vad intervjun 

kommer att handla om samt att materialet kommer att vara skyddat för obehöriga 

(Patel och Davidsson 2003). 

Under våra intervjuer tillsammans med respondenterna kändes det som det skapades 

en god atmosfär mellan respondenten och oss, detta genom att vi förhöll oss neutrala 

och avslappnade och att intervjuerna skedde på respektive arbetsplats. Genom att 

från början skapa en god relation med respondenten skapas det en motivation hos 

respondenten att så ärliga svar som möjligt kommer att ges. En god relation innebär 
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också att som forskare tänka på hur förhållningssättet och sitt kroppsuttryck 

framhålls, att inte med ord säga en sak och med kroppsspråket framhålla någonting 

annat (Patel och Davidsson 2003).  

Intervjuerna grundade sig på en låg standardisering och innebar att alla frågor var 

desamma för alla respondenter men att det gavs utrymme för följdfrågor beroende på 

hur intervjun flöt på. De frågor som ställdes till respondenterna hade inga givna 

svarsalternativ utan respondenten fick fritt svara med egna ord utifrån sina egna 

tankar (Trost 2001).  

Eftersom vi valde att göra en röstinspelning under våra intervjuer kunde vi efter 

insamlat material sätta oss ned och lyssna igenom varje intervju. När vi vid andra 

tillfället lyssnade på intervjuerna valde vi även att skriva ned varje svar från 

respondenterna. Vid vissa intervjuer behövdes följdfrågor för att utveckla svaren mer 

utförliga och förståeliga. Användandet av inspelning under intervjuerna har 

underlättat vår bearbetning med resultatet. Vi gjorde ett medvetet val att använda oss 

av ljudinspelning och inte föra anteckningar under intervjuerna. Detta för att mycket 

av den information som ges kan gå förlorad om anteckningar inte hinns med. En 

inspelning gör det möjligt att lyssna på flera gånger och på så sätt skapa sig ett 

bredare perspektiv. 

Innan arbetets start diskuterade vi även enkäter som en datainsamlingsmetod. Detta 

alternativ valdes dock bort eftersom att vi ansåg att vi var tvungna att begränsa oss i 

vår studie. Att använda sig av intervju som datainsamlingsmetod gör det lättare att 

ställa följdfrågor om det behövs för att göra frågorna mer utvecklande.  

Vi valde att inte skicka ut intervjufrågorna till respondenterna innan intervjutillfället, 

detta var ett medvetet val av oss då vi hade misstanke om att svaren inte skulle 

besvaras spontant utan redan vara förutbestämda av respondenten och därmed inte 

vara ett ärligt svar.  

4.4 Validitet och reliabilitet 

I en kvalitativ studie innebär validiteten att undersökningen mäter rätt företeelse för 

syfte (Patel och Davidsson 2003). Det krävs noggranna granskningar av frågorna för 

att säkerhetsställa att svaren på frågorna bidrar till det som vi vill undersöka. Med 

reliabilitet menas att om studien genomförs ytterligare en gång så bör resultatet se ut 

på liknande sätt och de är jämförbara med varandra. Vi anser vår studie har en hög 

reliabilitet, materialet är trovärdigt då det inte fanns någon plats för felformuleringar 

eftersom vi hade hela intervjun och respondenternas svar inspelade. Intervjuerna var 

av hög validitet då frågorna gav svar på det som ville undersökas. Vi anser även att 

validiteten och reliabiliteten är av hög grad då samtliga intervjufrågor som ställdes 

följde genom alla intervjuer och var desamma (Patel och Davidsson 2003). 

4.5 Presentation av pedagoger 

Med tanke på etiska överväganden och för att resultatet skulle bli så begripligt som 

möjligt valde vi att benämna pedagogerna vid varsin bokstav (tabell 1). I tabellen går 

det att utläsa vilken utbildning pedagogerna har, både högskoleutbildning och 

utbildning inom utomhuspedagogik. Även vilken ålder de arbetar med i sin 

verksamhet.  

Pedagog A, D, E, F, G, H och I arbetar inte efter någon specifik pedagogik utan 

pedagogerna väver in olika delar från olika pedagogiska filosofier som anses 

passande för verksamheten.  Pedagog B och C arbetar på en förskola där 
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profileringen inspireras utifrån Reggio Emilia filosofin. Deras arbetssätt handlar om 

att synliggöra de 3 pedagogerna - den vuxna, barnet och miljön.  

De intervjuade pedagogerna kommer från två olika kommuner och är främst 

förskollärare men även en barnskötare och en fritidspedagog.   

Vi har valt att benämna alla respondenter för pedagoger med anledning av att vi 

anser att även barnskötare arbetar pedagogiskt med barns lärande. Trots saknad av 

förskollärareutbildning har barnskötare någon form av pedagogisk fortbildning eller 

kompetensutveckling. De arbetar trots allt med barn i en pedagogisk verksamhet och 

de besitter erfarenheter och kunskaper. Valet av att intervjua en fritidspedagog var 

för att hon har utbildning inom utomhuspedagogik och arbetar både i 

förskoleverksamhet samt fritidsverksamhet. 

Tabell 1 

Tabellen beskriver vilken ålder de olika pedagogerna A-I arbetar med samt vilken 

utbildning de har och om det finns utbildning inom utomhuspedagogik. 

Pedagog Arbetar med 

barn i ålder: 

Utbildning  Utbildning inom 

utomhuspedagogik 

A 1-5 år Lärare 0-12 år Nej 

B 4-6 år Förskollärare Ja 

C 1-2 år Förskollärare Nej 

D 1-2 år Förskollärare Ja 

E 3-4 år Barnskötare & 

Förskollärare 

Ja 

F 1-5 år Barnskötare Nej 

G 6-10 år Fritidspedagog Ja 

H 1-2 år Förskollärare Nej 

I 3-4 år Förskollärare Nej 
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5    RESULTAT 

5.1 Barns utveckling och lärande 

5.1.1 Möjligheter för barns lärande i en utomhusmiljö 
De intervjufrågor som här bearbetas är: Hur arbetar pedagogerna för att främja 

barnens lärande i en utomhusmiljö? Vilka möjligheter i förhållande till barns lärande 

ser pedagogerna med utomhuspedagogik? (Bilaga 2, fråga 6 & 7). 

Pedagogerna A och B menar i intervjuerna att i en utomhusmiljö går det att 

synliggöra alla ämnen och de menade även att pedagoger ska utmana barn men även 

att en utomhusmiljö ska vara utmanande för barn. Vilket lärande som sker för barn 

beror på betraktarens ögon. Pedagog C menade att pedagoger bör ta vara på det som 

finns naturligt i miljön men även tillföra material som kan behövas för att utmana 

barn vidare. 

Ett sätt att främja barns lärande menar pedagog B synliggörs i deras utomhusmiljö 

där en hinderbana finns tillgänglig för barnen som bygger på former och siffror som 

på så sätt ska utmana barnen vidare. Pedagog C menade att det är av vikt att de 

vuxna visar sig synliga för barnen och även bland barnen på deras nivå, pedagogers 

inställning smittar av sig på barnen. Pedagog D menade att tanken att främja barns 

lärande finns med hela tiden och de går ofta utanför gården och in i skogen. Även 

pedagog I menade att de en dag i veckan går till skogen tillsammans med deras 

barngrupp. Ibland sker styrd planering men oftast styr planeringen barnens intresse 

de aktiviteter som genomförs. En motsättning till detta tog pedagog D upp och ansåg 

att i arbetet med utomhuspedagogik behövs mer planering samt att en tydligare tanke 

krävs för det som ska genomföras. Det som tänkts utföras inomhus går likaväl att 

förflyttas utomhus och likaså materialet, menade pedagog E, F och H. Pedagog E 

menar vidare att för mindre barn räcker det oftast med det lilla enkla, genom att bara 

vara i nuet utan någon fast planering. Pedagog G menade att de tillbringar mycket tid 

utomhus tillsammans med barnen och att alla barn ska vara ute någon gång under 

dagen. 

En utomhusmiljö bidrar med ”högre till tak” och kan ses som ett enda stort rum för 

barns lärande och det finns stort utrymme för rörelse menade både pedagog B och D. 

Samtliga pedagoger var överens om att det fanns stora möjligheter med att främja 

barns lärande i arbetet med utomhuspedagogik och pedagog A menade att det märks 

att barn har roligare när det får vistas i en utomhusmiljö. Pedagog C menade att 

pedagoger ska vara ”här och nu” och fånga lärandet i flykten. Att tänka att ”nu ska vi 

lära barnen” går inte eftersom det då inte blir ett naturligt lärande för barnen. I en 

utomhusmiljö menade pedagog H och I att barn lär sig hela tiden och gör nya 

upptäckter som gynnar deras lärandeprocess.   

5.1.2 Hinder för barns lärande i en utomhusmiljö 
Intervjufrågan som behandlas här är: Vilka hinder i förhållande till barns lärande ser 

pedagogerna med utomhuspedagogik? (Bilaga 2, fråga 7). 

Ett hinder kring arbetet med utomhuspedagogik, menade pedagog G och I, kan vara 

att pedagoger i ett arbetslag har delade meningar och tankar kring bedrivandet och 

det kan på så sätt bli svårare att bedriva utomhuspedagogik själv. Negativa kollegor 

är svåra att inspirera i användandet av utomhuspedagogik. Pedagog B menade att det 
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är enbart pedagoger som kan utgöra ett hinder genom att säga nej till barnen. Ett 

annat hinder med att bedriva utomhuspedagogik kan vara att vissa barn kan ha någon 

form av koncentrationsvårigheter, menade pedagog A. Pedagog E nämnde att ett 

annat hinder kan vara att framkomligheten kan vara svår i en utomhusmiljö för barn 

med rörelsehinder. Pedagog B och D tog upp väderförhållanden som en orsak till att 

utomhuspedagogik inte bedrivs fullt ut.  SUMMERING? Fattar inte allt som står 

där? 

5.1.3 Pedagogers roll och inställning till 
utomhuspedagogik 

Intervjufrågorna som behandlas här är: Har pedagogernas syn och inställning på 

utomhuspedagogik förändrats under åren och hur? Hur använder sig verksamheten 

utav utomhuspedagogik med barnen? Arbetar de med utomhuspedagogik och hur? 

(Bilaga 2, fråga 5 & 10). 

Majoriteten av pedagogerna menade att deras inställning till utomhuspedagogik har 

efterhand förstärkts till en mer positiv bild, och beskriver att de ser 

utomhuspedagogiken som ett komplement till inomhusverksamheten, samt att allt 

lärande som sker i en inomhusmiljö går att bedriva i en utomhusmiljö och tvärtom. 

Pedagog D förklarade att de arbetar med utomhuspedagogik så fort de går utanför 

dörren. Det gäller att som pedagog ha ett intresse och rätt inställning till 

utomhuspedagogik och att vara medveten om de möjligheter som finns. Pedagog B 

och C belyste även vikten av arbetet med barns motoriska utveckling. – ”Jag tycker 

att utomhuspedagogik idag har blivit ännu viktigare eftersom barn idag inte orkar 

att gå i samma utsträckning som barn gjorde förr, de är vana att bli skjutsade vart 

de än ska”.  Det är av vikt att vara ute tillsammans med barn och hitta på saker då 

vissa barn inte har någon större vana att vistas i en utomhusmiljö menade pedagog H 

och I. Pedagog G ansåg inte att arbetet med utomhuspedagogik sker i den 

utsträckning som önskas i verksamheten men att utomhuspedagogiken blivit alltmer 

viktig eftersom barn idag allt oftare befinner sig inomhus och med stillasittande 

aktiviteter.  

Pedagog D menade att det som pedagog är av vikt att ta tillvara på de tillfällen då ett 

lärande kan ske. Även ta tillvara på materialet som redan finns i naturen. Pedagog B 

förklarade att för att vid varje skogsbesök få komma in i skogen knackar barnen på 

en låtsasdörr. När de tillsammans sjunger en sång så öppnas dörren till skogen. De 

har med sig en ryggsäck vid varje utflykt som innehåller material och böcker som 

kan användas vid barns undersökningar. Pedagog C svarade att de är ute mycket 

tillsammans med barnen, leken kan på så sätt bidra till ett naturligt lärande för barn. 

Utomhusmiljön kan ses av pedagoger som ett komplement till inomhusmiljön och att 

det går att hitta ett lärande i alla tillfällen. Pedagog A, B, C och F belyste att 

pedagogens roll är viktig när de varje vecka besöker skogen behöver då inta rollen 

som medforskande pedagog. Pedagog I belyste att de gör utflykter tillsammans med 

barnen och i deras utomhusmiljö har de skapat ett uterum där barnens intresse har 

fått styra utformningen.  

Pedagog E belyste att eftersom deras förskola är relativt nystartad är inte arbetet med 

utomhuspedagogik som de vill ännu, men ambitionen att utöka arbetet finns.  De för 

dokumentation med hjälp av en digital fotoram för barnen och har inte lagt lika stor 

vikt vid att ännu visa föräldrar då pedagogerna har upplevt att föräldrar oftast inte har 

tid att stanna upp och titta på dokumentationen. Det som de har upptäckt tillsammans 
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med barnen i naturen tar de med sig tillbaka till förskolan och återberättar, menade 

pedagog H.  

5.2 Barnperspektiv 

5.2.1 Barns initiativtagande och pedagogisk planering   
Intervjufrågan som behandlas här är på vilket sätt får barnens initiativtagande och 

egna erfarenheter en plats i planeringen kring utomhuspedagogiken? Utgår 

pedagogerna från ett barnperspektiv? (Bilaga 2). 

Här framkom det av pedagogerna att det är av vikt att pedagoger är bland barnen för 

att kunna se vad det är som egentligen händer och vad barnen intresserar sig för. 

Detta för att våga vara spontan och flexibel i sitt arbete. Det är även av vikt att som 

pedagog låta barn bli varandras inspiratörer och få delge sina upptäckter för 

varandra. Det gäller att uppmärksamma alla barn men det är även av vikt att se barns 

olika behov och på vilket sett de vill bli uppmärksammade av både vuxna och barn. – 

”Alla barn vill bli uppmärksammade, lyssnande och sedda men har olika behov av 

det”(Pedagog B). Pedagoger bör inte känna sig sämre vid ett misslyckande att inte 

fånga alla barn, det är inte ett misslyckande utan det gäller att istället tänka att barnen 

möjligen vid nästa tillfälle inspirerar varandra och på så sätt fångas fler barn menade 

pedagog B. Pedagog H svarade att deras planering ändras utifrån barnens intresse, 

det gäller att vara flexibel för att göra det enklare för sig och på så sätt ge barnen 

större möjligheter till inflytande och lärande.                                                                                                                                                                                                                           

Det är viktigt att lyssna till barnen på deras nivå och att ställa utmanande frågor 

menade pedagog I. Pedagog C menade att pedagoger bör ”lyssna med ögonen” på 

vad det är barn vill göra, med tanke på att vissa barn ännu inte har det verbala 

språket, så visar de istället med gest vad de vill ha eller göra. Vikten av att vara på 

barns nivå och ta reda på vad det är som händer i leken var något som också 

poängterades. För att kunna bli en bra lyssnare så är det viktigt att som pedagog 

kunna vara tyst och lyssna på barnen. Pedagog D menade att det är viktigt att lyssna 

av barnen och att ta bilder vid olika aktiviteter för att sedan reflektera över bilderna 

tillsammans med barnen för att lyfta deras intresse. Pedagog F poängterade att de 

utvärderar sina aktiviteter för att synliggöra barns intresse för att nästa gång kunna 

utgå ifrån dessa intressen och erfarenheter. Pedagog A, F och G svarade att just för 

tillfället arbetade de med ett tema som pedagogerna har bestämt, däremot kunde 

planeringen ändras längs vägen om barnen upptäckte något mer intressant. Barns 

initiativtagande får en plats i verksamheten när pedagogerna tänkt att de ska vara 

inomhus men om vissa barn hellre vill gå ut så följer någon pedagog med dem ut, 

förklarade pedagog E.  

5.3 Barns sinnliga upplevelser  

5.3.1 Pedagogers tankar kring barns sinnliga upplevelser 
Intervjufrågan som behandlas här är hur pedagogerna tänker kring barns sinnliga 

upplevelser och om det är något pedagogerna tänker på kring 

verksamhetsplaneringen? (Bilaga 2). 

I arbetet med barns sinnliga upplevelser belyste pedagog B, C, E, F och I vikten av 

att bara stanna upp, lägga sig ned, titta och lyssna på vad som sker här och nu på 

barns nivå. Barns sinnliga upplevelser sker oftast spontant och utan någon direkt 

planering. En lek som användes var Kims lek, där olika föremål ska studeras en kort 
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stund varpå ett föremål tas bort och den som studerar ska sedan gissa vilket. Även 

lekar där föremål göms bakom ryggen och dessa föremål ska beskrivas med andra 

ord belyste pedagog A. Pedagog D och G belyste att arbetet med sinnliga upplevelser 

är viktigt, att ge barn möjlighet att prova med hela kroppen är av vikt för barns 

lärande. – Det är viktigt att barn får upptäcka med sina sinnen. Det är det man 

provar som man kommer ihåg och förstår vikten av det och på så sätt förstår man 

också sitt lärande. Pedagog E menade att barn måste få känna sitt lärande, detta 

genom upplevelser som sker gratis i naturen. Pedagog H menade att små barn 

upptäcker och största delen lär sig med sina sinnen, genom att de exempelvis stoppar 

olika föremål i munnen. De stannar ofta upp och ser och känner mycket som vuxna 

inte ser och känner.   

5.3.2 Barns lärandeprocess kring sinnliga upplevelser 
Intervjufrågan som behandlas här är om pedagogerna märker någon skillnad på 

barnens lärandeprocess när de arbetar med sinnliga upplevelser och hur? (Bilaga 2).  

Om barn får göra stopp längs vägen till exempelvis skogen kan det bidra till sinnliga 

upplevelser och ett lärande för barnen menade pedagog B. Barn bör få uppleva 

kontraster i deras lärandeprocess, exempelvis kallt och varmt, för att bilda sig en god 

referensram. – ” Det är viktigt att barn får uppleva kontrasterna och motsatserna 

annars får de ingen referensram”(Pedagog C). Det är av vikt att se det kompetenta 

barnet och att få med barnet i det naturliga lärandet. Alla sinnen går ihop med 

varandra och det går därmed inte att dela på dem menade pedagog C. När barn får 

uppleva ett lärande i samband med en rörelse och sinnliga upplevelser bidrar det till 

ett ökat lärande, menar pedagogerna D och E. Pedagog E menar även att vissa dofter 

och viss musik gör så att barn lättare minns, vilket kan bidra till att barns upplevelser 

gynnar lärandet. Mycket tyder på att barn lär sig lättare när de får uppleva med hela 

kroppen och alla sina sinnen belyste pedagog F och G, samt att barnen får arbeta med 

sina händer. Pedagog H och I lyfte att barn tycker att det är roligt att upptäcka med 

hela kroppen och de pratar mycket om sina sinnliga upplevelser när de får uppleva 

med sina sinnen, det är någonting som de kommer ihåg även senare. Det är av vikt 

att pedagoger tillsammans med barn återberättar och lyfter den dokumentation som 

har förts under en aktivitets gång. Pedagog H menar vidare att det inte går att 

dokumentera för mycket men att det är bra att ha ett syfte med sin dokumentation. 

Pedagog A svarade att när de leker ”gömma föremål bakom ryggen” märks det att 

barn har svårt att uttrycka sig i ord och därmed tränas språket och barns utvecklande 

av ordförrådet. 

5.4 Pedagogers övriga kommentarer 

Intervjufrågan som behandlas här är om det var något annat kring ämnet som 

pedagogerna ville framföra kring utomhuspedagogik? (Bilaga 2).  

Pedagog B tog upp att matlagning i en utomhusmiljö är ett lärorikt tillfälle för barn 

där många ämnen kan vävas in. Det är även viktigt att låta föräldrarna bli medvetna 

om vikten av bra kläder för att barn ska ha en trivsam stund i en utomhusmiljö. 

Pedagog C svarade att de gör ett medvetet val att inte vara ute med de yngre barnen 

för länge då utomhuspedagogik kan upplevas som stressande för mindre barn. En av 

pedagogens roll är att upptäcka glädjen med att vara ute tillsammans med barn och 

tillsammans med barn få utvecklas. Det är av vikt att se möjligheterna och inte tänka 

att vi inte kan göra vissa saker i en utomhusmiljö. Det är viktigt att våga förändra 

efter barngruppen, det kan inte se lika ut år efter år. Pedagog E avslutade intervjun 
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med att tycka, att arbetet med utomhuspedagogik kräver mer arbetskraft för att det 

ska fungera på bästa sätt. Pedagog G tog upp att utomhuspedagogik borde ingå i 

varje lärarutbildning eftersom det är ett viktigt och aktuellt ämne. Pedagog I menade 

att det är svårt att driva utomhuspedagogik själv, det gäller att få med sig fler från sitt 

arbetslag.  
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6 DISKUSSION  

6.1 Möjligheter med barns lärande i en 
utomhusmiljö 

Pedagogerna som vi har intervjuat belyste olika möjligheter till barns lärande, bland 

annat att alla ämnen går att flytta utomhus och bedrivas likväl i en utomhusmiljö som 

i en inomhusmiljö. Det gäller att i barns lärandeprocess hitta vägar att utmana barn 

vidare till ett vidgat lärande. I verksamheten ska barn möta en medforskande 

pedagog som möter dem med utmanande frågor som i sin tur leder till reflektion och 

gynnar deras lärandeprocess (Lundegård et al. 2004).  Ofta finns det material 

naturligt i en utomhusmiljö som främjar barns lärande, ibland behövs det även 

tillföras annat material för att komplettera och stärka deras kunskapssökande, detta 

var något som framkom i en utav intervjuerna. Något som även framkom i en utav 

intervjuerna var det en pedagog som belyste att pedagogers inställning smittar av sig 

på barn och tanken med att främja barns lärande bör finnas med i deras 

lärandeprocess. Det framkom även att en lärandeprocess inte alltid behöver ske 

planerat utan det enkla kan även vara av stor betydelse för barns utveckling. Det 

gäller som pedagog att tänka att lärandet ska ske naturligt för barn i naturliga former 

och inte som ett påtvingat ändamål.  

Alla pedagoger var eniga om att utomhuspedagogik handlar om att vara ute 

tillsammans med barn och att ta med lärandet ut i en utomhusmiljö. Vissa pedagoger 

ansåg att leken skulle stå i fokus i utomhusvistelsen och att leken bidrar till ett 

naturligt lärande om en utomhusmiljö är tilltalande för barn. Det har visat sig att 

barns lek blir bättre om utomhusmiljöns ytor är varierande och tillfredställande 

(Dahlgren et al. 2007). Dock menar vi att det handlar om att inte glömma bort hur 

viktig rollen som pedagog är även i barns lek och det är då en medforskande pedagog 

får en betydelsefull roll. Pedagogerna menade att det går att hitta ett lärande i alla 

situationer och så fort en utomhusvistelse sker. Det gäller att ta tillvara på de 

tillfällen som ges och uppkommer. Vissa av pedagogerna ansåg att deras roll är att 

hitta möjligheterna till barns lärande i utomhusmiljön.  

I bedrivandet av utomhuspedagogik tillåts barn i stor utsträckning att utforska sin 

omvärld. När barn i samråd med en vuxen eller ett barn får dela sitt utforskande 

stärks deras lärande och även deras självkänsla, på så sätt höjs värdet av att lyckas 

(Granberg 2000).  Genom att barn får möjligheten att uppleva kunskap både genom 

teori men också genom praktik berikas deras lärande (Brügge et al. 2007). I våra 

intervjuer framkom det att som pedagog skall man vara delaktig i barns 

lärandeprocess genom att vara med på deras nivå och fånga barns lärande i flykten. 

Det är upp till betraktaren att kunna se och fånga barns intresse och utifrån deras 

erfarenheter skapa ett lärande. Vi anser att för att kunna möjliggöra ett lärande 

tillsammans med barn så är det av vikt att som pedagog befinna sig tillsammans med 

barn här och nu.  

Det som vi förvånades av under våra intervjuer var att samtliga pedagoger lyfte 

vikten av bedrivandet av utomhuspedagogik och att rollen som en medforskande 

pedagog är av vikt men att flertalet av de intervjuade saknade utbildning inom 

utomhuspedagogik. För att kunna vara en medforskande pedagog inom 

utomhuspedagogik anser vi att det krävs viss kunskap om hur förhållningssättet till 

barn ska vara. Vi känner även att verksamma pedagoger inte enbart behöver intresse 
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kring ämnet utan även kunskap om sin omvärld för att kunna främja barns utveckling 

och lärande. 

Pedagoger bör inta rollen som medforskare tillsammans med barn, men de bör även 

våga släppa på sitt kontrollbehov, för att låta barns initiativ styra deras aktivitet. Barn 

ska möta en pedagog som aktivt deltar i deras undersökande, de ska även mötas av 

utmanande frågor som leder till reflektion och som i sin tur leder till ett betydelsefullt 

lärande för barn (Lundegård et al. 2004). Majoriteten av de intervjuade pedagogerna 

lyfte att deras inställning till att bedriva utomhuspedagogik har förstärks under årens 

gång och de ser en stor vikt i att barn får vistas i en utomhusmiljö. Dock fanns en 

önskan från vissa pedagoger att utomhuspedagogiken skulle få en större plats i deras 

verksamhet än vad den har idag. Utomhuspedagogik avser ett aktivt 

kunskapssökande hos barn, genom att kunskapen som barn upptäcker ska vara 

användbar för individen (Dahlgren och Szczepanski 1997). Barn ska ges möjlighet 

att uppleva och upptäcka en utomhusmiljö i en tidig ålder för att deras nyfikenhet 

och synsätt på naturen ska öppnas upp och därifrån fortsätta att utvecklas och 

upprätthållas (Ernst och Tornabene 2011). 

Utomhusmiljön kan ses som ett enda stort rum för att främja barns lärande, vilket 

framkom av de intervjuade pedagogerna då de har märkt att det finns en glädje hos 

barn att få vistas i en utomhusmiljö där det finns möjlighet till nya upptäckter. Vi 

anser att detta är ett ypperligt tillfälle att fånga barns intresse och skapa ett lärande. 

När barn känner en glädje i det de gör är det lättare för dem att lära sig. Det är dessa 

tillfällen som pedagoger bör ta tillvara på eftersom det är en vinst för barn att 

uppleva en glädje till det de gör. I en utomhusmiljö ges barn möjlighet till rörelse, de 

ges också en chans att kunna använda sin upptäckarglädje. Barns kunskaper blir på 

så sätt direkt kopplade till deras tidigare lärande och satta i ett sammanhang 

(Granberg 2000).  

En utomhusmiljö bidrar till stor rörelsefrihet för barn när det inte finns någon 

specifik rumsinramning för dem. Barn som får möjlighet att vistas och leka i en 

utomhusmiljö utvecklar de inte bara sin kroppsuppfattning utan även den motoriska 

utvecklingen får en skjuts i barns individuella utveckling (Granberg 2000). En 

utomhusmiljö kan bidra till att barn utvecklar sin förmåga att förstå både sig själv 

och sin omvärld. Forskning har visat att om barn får möjlighet att vistas i en 

utomhusmiljö utvecklas inte bara det kognitiva, fysiska och sociala, utan det bidrar 

även till en positiv utveckling.  När barn vistas i en utomhusmiljö kan det bidra till 

att deras fantasi, initiativförmåga och kreativitet ökar (Ernst och Tornabene 2011).  

En utomhusmiljö kan bidra till att barn upplever en kroppslig och själslig 

återhämtning (Szczepanski 2008). Vi anser att pedagoger inte behöver låsas fast vid 

att utomhuspedagogik enbart går att bedriva i en stor naturmiljö, utan de små 

möjligheterna möjliggör också ett lärande för barnen. Pedagoger bör inte se hinder i 

de möjligheter som finns tillgängliga, vilket vi upplevt som vanligt förekommande.  

6.1.1 Hinder för barns lärande i en utomhusmiljö 
Hinder som kan uppstå kring bedrivandet av utomhuspedagogik, menade en av 

pedagogerna, är att vissa barn kan ha någon form av koncentrationssvårigheter eller 

någon form av funktionsnedsättning. Barn kan ha olika koncentrationssvårigheter 

både i en inomhusmiljö och i en utomhusmiljö. Det är av vikt att pedagoger har 

förmågan att möta dessa barn och deras olika förutsättningar på ett professionellt  

sätt. I förskolans läroplan belyses det att förskolan ska vara en plats där barn möter 
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engagerade vuxna som ser varje barns möjligheter och samtidigt utmanar och lockar 

till lek (Skolverket 2010). Vi anser att detta även gäller barn med 

funktionsnedsättningar. Det är av vikt att inte utsätta dessa barn för obehag och 

utanförskap, utan som pedagog välja en utomhusmiljö som möjliggör ett utvecklande 

för alla barn utifrån deras förutsättningar 

Ett annat hinder kan vara pedagogers inställning till arbetet med utomhuspedagogik. 

Finns det en pedagog som har en negativ inställning till bedrivandet av 

utomhuspedagogik kan det medföra att en negativ inställning till utomhuspedagogik 

överförs till övriga kollegor. Även om pedagogers inställning i ett arbetslag ser olika 

ut kan det vara svårigheter att bedriva utomhuspedagogiken själv. Det blir då av vikt 

att kunna mötas på vägen för att kunna främja barns lärande i olika miljöer. Vi anser 

att det är en fördel om förskolechefen eller rektorn erbjuder pedagoger fortbildning 

inom utomhuspedagogik.  Är pedagoger medvetna om utomhuspedagogikens vinster 

bör det ändå finnas en drivkraft att arbeta med det antingen själv eller i arbetslaget.   

Utomhuspedagogik är ett stort begrepp som bland annat kan innebära att 

utomhuspedagogik att det ska ses som ett komplement till det lärande som sker i en 

inomhusmiljö. Genom detta får barn uppleva att kunskap berikas genom både teori 

och praktik samt att platsen har en stor betydelse för vilket lärande som möjliggörs 

(Brügge et al. 2007). Pedagoger bör ha förmågan att kunna bemöta de barn som inte 

har en vana att vistas i en utomhusmiljö för att kunna ge dem kunskap utifrån deras 

tidigare erfarenheter. Vi är överens om att detta kan vara ett svårt problem att möta, 

detta med tanke på att pedagogens roll syftar till att vara medforskande med barnen. 

Det är svårt att skaffa sig erfarenheter om hur förhållningssättet bör vara om 

situationer som aldrig uppkommit. Som pedagog behöver vi stöta på det för att kunna 

få erfarenhet av det.  

Barns upplevelser ser olika ut och därmed går det aldrig förutspå hur ett möte i en 

utomhusmiljö skulle kunna se ut. Pedagoger bör utgå från barns tidigare erfarenheter 

och egenskaper för att kunna bedriva utomhuspedagogik och skapa en tilltalande 

utomhusmiljö för dem (Brügge et al. 2007). En utomhusmiljö bör anpassas och 

utgöra ett samarbete efter barns intresse och erfarenheter. Detta kan även vara till 

hjälp för pedagoger då de kan känna en tillit till och trygghet i en utomhusmiljö 

(Wallin 2012). 

6.2 Barnperspektiv 

Det framkom i en av intervjuerna att verksamma pedagoger bör befinna sig här och 

nu tillsammans med barn för att se vad det är som egentligen sker och ett försök till 

att läsa av barns tankar och känslor. Det är även av vikt att som pedagog kunna 

lyssna med ögonen för att få veta vad barn vill säga och göra. Eftersom inte alla barn 

utvecklat sitt verbala språk gäller det att som pedagog finna andra möjligheter att 

förstå barnen. Detta ska ske på barns nivå och utefter varje barns individuella behov. 

Alla barn vill bli sedda men på olika sätt. Vi anser att detta kan vara en svårighet för 

pedagoger innan pedagog och barn lär känna varandra och vet vart respektive individ 

befinner sig. Desto mer tid som pedagoger får tillsammans med barnen desto lättare 

är det att läsa av varandra och skapa en god relation. 

Det är av vikt att låta varje barns individuella behov styra den tid som krävs för att 

lära känna varandra och på så sätt även skapa en god relation mellan pedagog och 

barn. Utifrån detta hävdar vi att pedagoger intar ett barnperspektiv om varje barns 

individuella förutsättningar synliggörs. Genom att som pedagog utgå ifrån ett 
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barnperspektiv tillåts barn utifrån sina erfarenheter och intressen styra över sig och 

sin egen omvärld (Skolverket 2010). Som pedagog är det av vikt att våga vara 

spontan, flexibel och att barns intresse får styra planeringen, samt att låta barn bli 

varandras inspiratörer till ett utvecklat lärande. För att utgå från ett barnperspektiv 

underlättar det att ha ständigt återkommande utvärderingar både för sig själv och för 

barns fortsatta utveckling. När barn tillsammans med barn och pedagoger får delge 

sina upptäckter utvecklas inte bara deras lärande utan även deras individuella 

utveckling och självförtroende förstärks (Granberg 2000).    

I bakgrunden togs det upp att när lärandet sker naturligt och genom kroppsliga 

upptäckter bidrar det ett indirekt lärande (Seaman och Gass 2004).  Detta stämmer 

överens med de intervjuade pedagogernas syn på att det går att fånga lärandet i 

flykten och ta tillvara på de upptäckter som barn gör här och nu. Med tanke på detta 

är det barns nyfikenhet som ska styra deras upptäckter och sitt eget lärande för att 

kunna fortsätta att utvecklas som individer (Ernst och Tornabene 2011). Genom att 

utgå från ett barnperspektiv i arbetet med utomhuspedagogik utvecklar barn inte bara 

deras kognitiva, fysiska och sociala förmåga utan även sin fantasi, initiativförmåga 

och kreativitet (Ernst och Tornabene 2011). Detta bildar ett ideal hur en god pedagog 

bör vara inom utomhuspedagogiken. Vi känner att det är något som vi vill sträva mot 

men att det krävs intresse, kunskap och erfarenhet för att kunna bedriva det, detta 

genom fortbildning.  

6.3 Barns sinnliga upplevelser 

Lärandet bildar en helhet om barn får upptäcka med sina sinnen i samråd med det 

teoretiska lärandet (Szczepanski 2008). Tanke, känsla och handling blir tre viktiga 

komponenter när barn lär med hjälp av sina sinnen och när de får uppleva kunskap 

utifrån naturens rikedom (Dahlgren et al. 2000). Dessa tre komponenters vikt 

synliggörs då en av de intervjuade pedagogerna nämnde att vissa upptäckter som 

barn gör bidrar till att de lättare minns sina upptäckter och kan på så sätt förknippa 

dem med en känsla, en tanke eller en handling. Pedagogerna lyfte vikten av sinnliga 

upplevelser och genom att låta barnen spontant få stanna upp och utforska med sina 

sinnen utifrån det som sker här och nu. I samband med barns sinnliga upplevelser 

anser vi att det är av vikt att som pedagog befinna sig på barns nivå för att kunna se, 

känna, lukta och upptäcka det som barn upptäcker.  

Många av de upplevelser som sker i en utomhusmiljö kommer till oss gratis och barn 

ser mycket som vuxna inte reflekterar över och lägger märke till. Det är viktigt att då 

ta tillvara på barns upplevelser och på så sätt möjliggöra ett naturligt lärande. Det är 

av vikt att som pedagog ge barn goda referensramar genom att de får uppleva 

kontraster och detta med fördel genom sina sinnen. En av pedagogerna hävdade i 

intervjun att ett lärande sker ofta i samråd mad alla sinnen och sinnen blir på så sätt 

inte delbara utan de går ihop i varandra. Vi anser att när barn får uppleva med sina 

sinnen utvecklar barn även sitt ordförråd genom att de får möjligheter till att 

reflektera och diskutera kring sina upplevelser och upptäckter. I en utomhusmiljö kan 

barn göra gränslösa sinnliga upplevelser om varje individ ges en möjlighet att 

upptäcka och därigenom utvecklas. När barn får reflektera över sina erfarenheter kan 

det bidra till en individuell utveckling (Szczepanski 2008). 

6.4 Fortsatt forskning 

Utifrån tanken på utomhuspedagogik som ett komplement till lärande i en 

inomhusmiljö tycker vi att det hade varit av intresse att genomföra en jämförelse 
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mellan utomhuspedagogik och inomhuspedagogik och vad som skiljer dessa åt med 

avseende på barns lärande. Med koppling till detta hade det även varit av intresse att 

väva in föräldrars åsikter och synpunkter.  

Hur påverkas barns lärande i bedrivandet av inomhuspedagogik samt 

utomhuspedagogik? Var anser föräldrarna att deras barn lär sig och utvecklas bäst, i 

en inomhusmiljö eller i en utomhusmiljö?  

6.5 Slutord 

Vårt syfte med studien har varit att ta reda på och jämföra hur pedagoger ser på 

möjligheterna kring barns lärande i arbetet med utomhuspedagogik. Vi ville även 

undersöka i vilken utsträckning pedagoger arbetar med sinnliga upplevelser och 

vilken betydelse dessa kan få för barns lärande samt hur pedagoger intar ett 

barnperspektiv i arbetet med utomhuspedagogik.       

Utifrån våra intervjuer har vi kommit fram till att samtliga intervjuade pedagoger 

bedriver någon form av utomhuspedagogik, antingen planerad eller utefter barns 

initiativ. Alla pedagogerna en positiv inställning till bedrivande av 

utomhuspedagogik och de ser stora möjligheter att arbeta med det för att främja 

barns lärande då det finns möjlighet att väva in alla ämnen och att en utomhusmiljö 

bidrar till mer rörelsefrihet för barnen. Pedagogerna hade även en positiv inställning 

till bedrivandet av utomhuspedagogik då de ansåg att det är en nödvändighet för 

barns motoriska utveckling. Samtliga pedagoger var medvetna om den positiva 

inverkan som sinnliga upplevelser har, genom att barn får uppleva med hela kroppen 

och att känna sitt lärande genom upplevelser som sker gratis i en utomhusmiljö.  

Vi anser att bedrivandet av utomhuspedagogik inte sker i den utsträckning som den 

bör göra i de verksamheter som vi intervjuat. Dock fanns det ambitioner till att arbeta 

med utomhuspedagogik i större utsträckning än vad det görs idag. Majoriteten av 

pedagogerna som vi intervjuade belyste vikten av att vara flexibel i det pedagogiska 

arbetet i en utomhusmiljö. Vi kan även konstatera att pedagogerna såg att en 

utomhusmiljö ska ses som ett komplement till inomhusmiljö och att barn sinnliga 

upplevelser gynnar barns lärandeprocess.  

I efterhand kan vi konstatera att pedagogerna med utbildning inom 

utomhuspedagogik speglade ett större intresse kring ämnet, men att det ändå saknas 

viss glöd att bedriva utomhuspedagogik tillsammans med barn trots att goda 

förutsättningar finns. Innan studiens start hade vi en hypotes om att 

utomhuspedagogiken skulle ha en större plats i verksamheten än vad den visade sig 

att ha.  

Studiens förtjänster anser vi vara att pedagoger får möjlighet att se 

utomhuspedagogikens vinster och möjligheter kring barns lärande och vikten av 

barns sinnliga upplevelser i en utomhusmiljö. Vår förhoppning är att pedagoger 

upptäcker utomhuspedagogikens oändliga möjligheter och vinster i arbetet kring 

barns lärande.  
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Bilaga 1 

 

LÄRARPROGRAMMET 

 

 

 

Hej! 

Vi heter Felicia Samuelsson och Caroline Blomqvist, vi studerar vår sista termin på 

lärarprogrammet till lärare i förskola och förskoleklass på Linnéuniversitetet i 

Kalmar. Vi skriver nu vårt examensarbete med inriktning på utomhuspedagogik och 

kommer nu att undersöka i en studie hur förskollärare kan främja barns utveckling i 

en utomhusmiljö.  

Med stor tacksamhet skulle vi vilja genomföra en intervju tillsammans med dig som 

beräknas ta omkring 30-40 minuter. Med ditt samtycke kommer intervjun att spelas 

in, detta med anledning av att vi efter intervjun ska kunna sammanställa materialet. 

Det är enbart vi som kommer att ha tillgång till detta material och efter bearbetning 

kommer det att raderas. Materialet kommer att behandlas anonymt.   

Denna intervju är frivillig och kan avbrytas när som helst.  

Om intresse finns går det bra att ta del av studien när den är färdig. 

Stort tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

Felicia Samuelsson och Caroline Blomqvist 

Linnéuniversitetet Kalmar 2013 

 

Har du några frågor vänligen kontakta oss 

Felicia Samuelsson  Caroline Blomqvist 

Mobil: **********  Mobil: ********* 

Mail:**********  Mail: ********** 

 

 

Underskrift    Datum & ort 

 

 

 

  

http://www.google.se/imgres?hl=sv&rlz=1T4MERD_svSE504SE563&biw=1280&bih=815&tbm=isch&tbnid=FbjfAflH5kzUsM:&imgrefurl=http://www.utbildningssidan.se/utbildning/human-resource-management-linneuniversitetet/default.aspx&docid=K3i8FIrpLQcxgM&imgurl=http://upload.utbildningssidan.se/images/educationsAndCourses/utbildning-linneuniversitetet.gif&w=470&h=60&ei=BFWUUoSQKOe6ygODwoGoCA&zoom=1&iact=hc&vpx=454&vpy=358&dur=188&hovh=48&hovw=376&tx=174&ty=34&page=1&tbnh=23&tbnw=182&start=0&ndsp=29&ved=1t:429,r:19,s:0,i:136
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

1. Berätta lite om er förskola? Hur många barn är det inskrivna på förskolan? 

Arbetar ni efter åldersindelade grupper? 

 

2. Hur många år har du arbetat i verksamheten?  

 

3. Vad har du för utbildning? Har du någon utbildning inom 

utomhuspedagogik? Erfarenheter? 

 

4. Jobbar ni efter någon viss pedagogik? 

 

5. Har din syn och inställning på utomhuspedagogik förändrats under åren? 

Hur?  

 

6. Hur arbetar ni för att främja barnens lärande i en utomhusmiljö? 

 

7. Vilka möjligheter i förhållande till barns lärande ser du med 

utomhuspedagogik? Hinder? 

 

8. Hur tänker du kring barns sinnliga upplevelser? Är det någonting som ni 

tänker på kring verksamhetsplaneringen? Varför/varför inte? 

 

9. Märker ni någon skillnad på barnens lärandeprocess när ni arbetar med 

sinnliga upplevelser? Hur? 

 

10. Hur använder sig er förskola utav utomhuspedagogik med barnen? Arbetar ni 

med det och hur?  

 

11. På vilket sätt får barnens initiativtagande och egna erfarenheter en plats i 

planeringen kring utomhuspedagogiken? Utgår ni från ett barnperspektiv? 

 

12. Är det någon annat kring ämnet som du känner att du vill ta upp? 

 


