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ABSTRAKT 

Detta är en kvalitativ studie som syftar till att undersöka hur barns utveckling och 

lärande påverkas av utomhuspedagogik. Fokus ligger på språkutvecklingen, men även 

andra aspekter som kan ha betydelse för en gynnsam utveckling är av intresse. 

Undersökningsinstrumentet som använts är intervjuer med 11 pedagoger i förskolor och 

grundskolor som har en tydlig utomhuspedagogisk profil. Genom intervjuerna har 

pedagogernas uppfattningar om utomhuspedagogik och hur det påverkar barnens 

utveckling och lärande kommit fram. De som arbetar med utomhuspedagogik är positiva 

till metoden och hade därför svårt att se kritiskt på verksamheten. Överlag upplevde 

pedagogerna att utomhuspedagogik leder till en positiv språkutveckling hos barnen. De 

flesta ser framför allt att barnen får ett större begreppsförråd och att fler vågar komma 

till tals ute. Dock upplevdes en sämre finmotorisk utveckling hos barnen som var ute 

största delen av dagen. Detta är en viktig iakttagelse då det kan påverka barnens 

självförtroende, bl.a. när de ska lära sig skriva. En annan aspekt som är värd att beakta är 

att barnen inte får fri tillgång till skrivet material när de är ute största delen av dagen. 

Det kan enligt Liberg (2006) leda till att de får sämre förutsättningar att lära sig läsa och 

skriva, när de börjar skolan.  



 

TACK! 

Ett stort tack till de skickliga pedagoger som deltagit i studien, i följande verksamheter: 

Bergshammars skola i Nyköping 

Naturskolan i Södertälje 

Ur och Skur-förskolan Tallen i Nyköping.  

Ur och Skur-förskolan Trehörningen i Huddinge 

 
Tack för att ni har visat ett vänligt bemötande och ett stort intresse att utvecklas! 
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1 INTRODUKTION 
 

Utomhuspedagogik ger en möjlighet att bryta in i skolans och lärarutbildningens 

tunga kulturella sediment och öppna upp mot ett tematiskt lärande. I en 

direktupplevd undervisnings- och inlärningssituation, i sitt rätta sammanhang och på 

sin rätta plats, finns sinnesupplevelser av lukt, doft och stämningar som inte skalats 

bort, vilket ofta sker i den symboliska beskrivningen. Utomhuspedagogiken ger 

möjligheter till lärande av verkligheten, som genom sina många exempel kan 

identifieras och definieras. (Dahlgren & Szczepanski, 1997, s. 51) 

 

Utomhuspedagogik är något som intresserar mig mycket. Utifrån den litteratur som 

behandlar ämnet (Dahlgren & Szczepanski, 1997, Eriksson, Furå, Pettersson, 2007, 

Brugge, Glantz, Sandell, 2002, Drougge, 1999) får man uppfattningen att 

utomhuspedagogik är den perfekta metoden. Utomhuspedagogik är bevisligen bra ur 

flera aspekter, men det framkommer aldrig hur det egentligen påverkar barnen. På en 

naturförskola där jag har varit delaktig i verksamheten upplevde jag att många av barnen 

hade ett bristfälligt språk. Där fanns flera fyraåringar som pratade så otydligt att man 

knappt förstod vad de sa. På andra förskolor har jag upplevt att de flesta fyraåringar 

pratar nästintill rent. Därför kan jag inte låta bli att fråga mig om det finns något 

samband mellan utomhuspedagogik och en bristande språkutveckling. Eller om det bara 

var en tillfällighet att dessa barn hade ett otillräckligt språk. Detta är något jag ämnar 

undersöka i denna studie. Syftet med studien är att ta reda på hur utomhuspedagogik 

påverkar barns utveckling och lärande, med fokus på språkutveckling. Detta för att 

kunna utveckla arbetssättet ytterligare, och uppmärksamma och motarbeta eventuella 

negativa effekter. Mina erfarenheter säger mig nämligen att man måste veta riskerna 

med det man gör, för att kunna göra det bra. Jag är inte ute efter att förkasta 

utomhuspedagogiken utan att utveckla den. 
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2 BAKGRUND 

2.1 Språk 

Och även om skolan inte betyder allt för språkets utveckling (…) så har skolan 

enastående möjligheter och ett stort ansvar för att eleverna utvecklar sitt språk, blir 

goda läsare och säkra skribenter, vågar använda sitt talade språk och förmår lyssna 

och sätta sig in i andras tankegångar. Det är inte alltid en lätt uppgift, men den är 

skolans viktigaste. (Garme 2002, s. 7) 

 

2.1.1 Teorier om språkutveckling 

Det finns olika synsätt på hur språkutveckling går till. Svensson (1998) förklarar att man 

inom den behavioristiska teorin hävdar att barn lär sig språket genom social förstärkning 

och att imitera. Pavlov och Skinner är två kända förespråkare för detta synsätt. 

Kritikerna mot behaviorismen menar att om man lär sig enbart genom att upprepa och 

imitera, skulle inte ett barn kunna bilda meningar som det aldrig hört förut (Svensson, 

1998, s. 23-25). 

 

Chomsky är en förespråkare för den nativistiska teorin, som menar att man föds med ett 

språkanlag som styr hur språket utvecklas. Hjärnan är konstruerad så att man ska lära sig 

prata. En pedagogisk konsekvens av den nativistiska teorin är att man anser att det beror 

på bristande mognad hos barnet om språkutvecklingen inte går enligt förväntan. Det 

innebär att pedagogerna kan tro att språket kommer av sig själv när barnet mognat mer 

och åtgärder som kan främja språkutvecklingen sätts därmed in försent (Svensson, 1998, 

s. 25-28).  

 

Vygotskijs socialinteraktionistiska teori belyser att de sociala erfarenheterna har stor 

betydelse för barns språkutveckling. Likaså de erfarenheter barnet gör under sina första 

levnadsår, då många olika upplevelser ger mycket att kommunicera om. Det i sin tur 

leder till språklig utveckling. Detta innebär att äldre kamrater och vuxna kan utmana 

barnets språkutveckling genom att samspela på en nivå som utmanar barnet (Svensson, 

1998, s. 29-35). 
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Den kognitiva teorins främste företrädare, Piaget, såg ett samband mellan den kognitiva 

(tanke-) utvecklingen och språkutvecklingen. Även han menade att erfarenheterna barnet 

gör under sina första år har stor betydelse, att erfarenheter leder till kognitiv utveckling. 

Piaget betonade att konflikten är viktig för utvecklingen. Att det är när man stöter på 

motstånd och tvingas förklara och sätta ord på sina tankar som språket blir ett redskap 

för att utveckla tänkandet. Pedagogiska konsekvenser av Piagets teori är att barnet måste 

få upptäcka och aktivt utforska sin omgivning. Det är också viktigt att barnet får 

möjlighet att reflektera med andra människor, barn som vuxna, för att utmana tänkandet 

(Svensson, 1998, s. 29-31). 

 

2.1.2 Att stimulera läs- och skrivutveckling 

Taube (1997, s. 46) menar att talspråket utvecklas av sig själv om man omges av talade 

människor i naturliga här och nu-situationer. I motsats till talets spontana utveckling 

behövs vägledning för att utveckla läs- och skrivkunnighet. Detta uppmärksammar även 

Liberg (2006) då hon skriver att: 

 

Läs- och skrivlärande är grunden för att utveckla den skriftspråkliga repertoaren. Det 

innebär att man kan delta i alltfler och alltmer avancerade sammanhang där 

skriftspråket används för att skapa mening inom olika ämnesområden. (Liberg, 2006, 

s. 148) 

 
Hon förklarar att de språkliga verksamheterna måste anpassas till varje enskilt barns 

förutsättningar, då olika barn befinner sig på olika nivåer i sin språkutveckling. Barn 

stimuleras av olika arbetssätt, går olika vägar med hjälp av olika medel för att lära sig. 

Hon beskriver även att barnen behöver ges möjlighet att delta i många olika språkliga 

situationer. De måste själva få möjlighet att uttrycka sig och även uppleva andra 

människors sätt att uttrycka sig. Det är mycket viktigt att barnet, efter sin förmåga, får 

delta i läsande och skrivande sammanhang. Vi måste även ge barnen möjlighet att 

reflektera över språket, eftersom reflektion är viktigt för att bygga ny kunskap. (Liberg, 

2006, s. 147-151). Detta är något som även uppmärksammas i läroplanen för det 

obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet: 
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Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva skall varje elev få utveckla sina 

möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.  

(Utbildningsdepartementet, 1994, s. 2) 

 

Liberg (2006) förklarar att det är genom andra människor som barnets första möte med 

läsning och skrivning sker, när den vuxne läser och skriver om saker som engagerar 

barnet. Genom att barnet får uppleva det meningsfulla med att läsa och skriva blir de 

inspirerade att prova själva. Därför är det viktigt att det finns läs- och skrivmaterial 

tillgängligt för barnet. Hon betonar vikten av att också skapa rika språkliga 

sammanhang, som utmanar barnet och som det kan förundras över: 

 

Språkrum är sammanhang i vilka man dras in i ett meningsskapande om 

betydelsefulla, spännande, roliga, intresseväckande eller allvarliga ämnen. (Liberg, 

2006, s. 153) 

 
 

Taube (1997) förklarar att det ingår två processer vid läsning, dels att kunna avkoda och 

dels att kunna förstå textens budskap. Dessa två processer är förutsättningen för att 

kunna läsa. Vid avkodningen tar man hjälp av förståelsen eftersom man vet att ett 

begränsat antal ord är möjliga i ett visst sammanhang. Det är viktigt att avkodningen blir 

automatiserad, för att man ska kunna förstå vad man läser. Om avkodningsförmågan inte 

är tillräckligt automatiserad inverkar det negativt på läsförståelsen, eftersom det kräver 

för mycket av vår kognitiva kapacitet (A.a. s. 56-60). 

 

Ju mer de läser desto lättare går avkodningen och läsförståelsen blir allt bättre. Det i 

sin tur gör att läsandet blir mer givande för eleven. (Taube, 1997, s. 60)    

 

2.2 Utomhuspedagogik 

En bild av en ko ger inte förståelse för hur stor den är, var den bor, vad den äter, hur 

den luktar eller hur pälsen känns. För att förstå begreppet KO måste man uppleva 

kon i verkligheten med alla sina sinnen. (Eriksson m.fl. 2007, s. 19) 

 



7 

Szczepanski (1993) förklarar att teknologisk utveckling och urbanisering har gjort att 

människan nuförtiden har mycket sämre kontakt med den naturliga miljön. Naturen får 

en allt mindre betydelse för vår kultur och livsstil då våra band till naturen har blivit 

osynliga. Han menar att utbildningssystemet i stort sett består av bokliga aktiviteter där 

man stöter på förmedlad erfarenhet. Detta har gjort att ett speciellt och ytligt sätt att lära 

har uppstått. Istället borde man ha den fysiska verkligheten som grund för inlärning och 

använda den för att skapa kunskap (Szczepanski, 1993, s. 8-9). Dahlgren & Szczepanski 

(1997, s. 24) förklarar att det man lär med sina sinnen kommer man ihåg bättre och får 

en ökad förståelse för. 

 

2.2.1 Definition av utomhuspedagogik 

Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till 

vara och stärka barnens intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper 

och färdigheter. (…) Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra grunden 

för den pedagogiska verksamheten. (Utbildningsdepartementet, 1998, s.6) 

 

Anders Szczepanski (2006) beskriver i NCFF:s (Nationellt centrum för främjande av 

god hälsa hos barn och ungdom) nyhetsbrev att utomhuspedagogik är ett förhållningssätt 

där lärandet växlar mellan upplevelse och reflektion och är baserat på konkreta 

erfarenheter i autentiska situationer.  

 

Utomhuspedagogik (---) innebär; 

• Att lärandets rum även flyttas ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap. 

• Att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas.  

• Att platsens betydelse för lärandet lyfts fram. (Szczepanski, 2006, s. 2) 

 

Dahlgren & Szczepanski (1997) beskriver att skapande av sin egen kunskap och att lära 

genom lek, upplevelser och egna erfarenheter är något som är centralt inom 

utomhuspedagogiken. De definierar kunskap som en reflekterad erfarenhet, genom att 

man kan förknippa inlärningen med en upplevelse. De förklarar även att man inom 

utomhuspedagogiken utgår ifrån erfarenheter och det egna handlandet (Dahlgren & 
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Szczepanski, 1997, s. 12-20). Detta kan illustreras med ett citat av Lars-Owe Dahlgren, 

professor i pedagogik vid Linköpings universitet: 

 

Erfarenhet är en nära släkting till kunskap men de är inte identiska. För att 

erfarenheten ska få kunskapens karaktär måste den bli föremål för reflektion. Det 

innebär att man sätter erfarenheter i samband med tidigare erfarenheter eller med vad 

man läst. (Björkman, 2006, s. 23) 

 

Dahlgren & Szczepanski (1997) beskriver farorna med att använda uttrycket 

utomhuspedagogik, då det ofta används i motsats till inomhuspedagogik. Det gör att 

utomhuspedagogik som metod blir klart underskattad. Det handlar om mer än att lära in 

utomhus. Författarna menar att uttrycket inte bara talar om platsen för lärandet, utan 

också om innehållet och sättet att lära. Ofta förutsätter man även att en 

miljömedvetenhet ingår i uttrycket (A.a. s. 37). Kontakten med natur, kultur och 

samhälle värderas högt, då ett av målen för utomhuspedagogiken är att lära våra barn att 

vara rädda om natur- och kulturmiljön. Man vill fostra till ett ansvar för allt levande 

(Dahlgren & Szczepanski, 1997, s. 10-11). Szczepanski (1993) beskriver denna fostran: 

 

Innehållet i outdoor education kan beskrivas som en holistisk kombination av 

samhörighet mellan människa och natur, utvecklande av attityder för att bry sig om 

vår jord och vårt universum samt färdigheter för att nyttiggöra resurser för mänsklig 

överlevnad och för fritidsändamål. I dess bredaste betydelse handlar det om att 

tydliggöra sambanden människa-natur-samhälle, med förvaltartanken som ett mål. 

(Szczepanski, 1993, s. 11) 

 

Utomhuspedagogik karaktäriseras ofta av en helhetsupplevelse, integration av teman och 

en direktkontakt mellan den lärande och föremålet för lärandet. I naturen utsätts man 

ofta för problemsituationer som är svåra att skapa i klassrummet. Dessa situationer 

fungerar ofta motiverande då de erbjuder en lagom spänning. Författarna beskriver att 

det som utmärker utomhuspedagogikens handlingsorienterade perspektiv är att känsla, 

handling och tanke förenas. Resultatet blir en pedagogik som uppstår i och utgår från ett 

praktiskt sammanhang där utgångspunkten för lärandet är den direkta upplevelsen 

(Dahlgren & Szczepanski, 1997, s. 52). 
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2.2.2 Utomhuspedagogik som metod 

När vi möter omgivningen lär vi oss hur den fungerar, hur den smakar, luktar, ser ut 

och känns. Vi lär oss denna omvärld i delar och i helheter, samtidigt som vi bygger 

upp roller gentemot omgivningen. (Dahlgren & Szczepanski, 1997, s. 24) 

 
 
Dahlgren & Szczepanski (1997) förespråkar utomhuspedagogik som metod, eftersom 

den ger en konkret och upplevelsebaserad kunskap som man inte kan få genom böcker 

och i klassrumsmiljön. De ser utomhuspedagogiken som ett komplement till teoretisk 

och boklig kunskap, inte som en ersättare (A.a. s. 17). Vistelse och arbete i naturen ger 

en känsla av frihet, varierande utmaningar och en omedelbar feedback. Barnen tränas att 

tolka och analysera fenomen i sin rätta miljö (Dahlgren & Szczepanski, 1997, s. 23).  

 

Claesdotter (2004) har intervjuat professor Szczepanski. Han beskriver att många tror att 

utomhuspedagogik bara handlar om natur och friluftsliv, vilket är en stor nackdel 

eftersom perspektivet blir begränsat då. Han menar att det lika mycket handlar om 

kultur, geografi, historia och språk, därför är det viktigt att naturvetenskapen och språket 

får mötas. Verklighetsanknytningen och direktkontakten är utgångspunkt för lärandet 

och då är landskapet överlägset. När man går utanför texterna lyfts andra 

kommunikationsformer fram. Han förklarar att allt som man kan göra inne går också att 

göra ute, bara pedagogerna reflekterar över när, var, vad och hur det är lämpligt. Att 

flytta ut all inneverksamhet och ta med sig penna och papper ut i skogen är inte 

utomhuspedagogik.  

 

Utomhuspedagogik är en process. En plats för lärande, ett sätt att lära och en mening 

med lärandet. Utomhuspedagogiken kopplar samman känsla och förnuft, anden och 

handen, teori och praktik, ”kropp och knopp”. Sedan gäller det att se till att det blir 

en växelverkan mellan text och kontext. (Claesdotter, 2004, s. 43)  
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3 SYFTE 

Under lärarutbildningen har jag stött på en mängd litteratur om utomhuspedagogik bl.a. 

Dahlgren & Szczepanski, (1997), Eriksson, Furå, Pettersson (2007), Brugge, Glantz, 

Sandell (2002), Drougge (1999). Där framhålls hur bra utomhuspedagogik är ur många 

aspekter. Dock framkommer inte hur barns utveckling och lärande påverkas av 

utomhuspedagogik. Syftet med denna studie är därför att ta reda på hur barns utveckling 

och lärande påverkas av utomhuspedagogik. Både negativa och positiva effekter 

kommer att lyftas fram i studien. Fokus kommer att ligga på barns språkutveckling, men 

även andra aspekter som kan ha betydelse för en gynnsam utveckling hos barnet är av 

intresse. Det är viktigt att lyfta fram de eventuella hämmande effekter som metoden har, 

så att utomhuspedagogerna blir medvetna om det. Först då har de möjlighet att utveckla 

sin pedagogik ytterligare så att dessa effekter kan motverkas.  

 

3.1 Frågeställningar 

Hur påverkas barns språkutveckling av utomhuspedagogik?  

Finns det någon påverkan på andra aspekter som är av vikt för en gynnsam utveckling 

hos barnet?  
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4 METOD 

Patel och Davidsson (2003) förklarar att när man ska undersöka en företeelse måste man 

bestämma vilken metod som lämpar sig bäst för att få reda på det man vill, i förhållande 

till problemformuleringen. Även tidsaspekten är avgörande för vilken metod man väljer. 

Man behöver också ta ställning till om studien har en kvalitativ eller kvantitativ ansats. 

En kvalitativ studie är forskning där datainsamlingen ger öppna svar som lämnar 

utrymme för tolkning. Verbala intervjuer och deltagande observationer används ofta vid 

en kvalitativ studie. Om man vill ha svar på frågor om underliggande mönster, eller 

förstå människors upplevelser av något fenomen bör man använda en kvalitativ metod. 

En kvantitativ studie är forskning där datainsamlingen ger mätbara svar, ofta i form av 

siffror som går att föra statistik över. Om man vill ha svar på frågor som vad och hur, 

eller få reda på skillnader eller relationer, passar en kvantitativ metod bäst (Patel & 

Davidsson, 2003, s.14).  

 

Starrin och Renck (Svensson & Starrin, 1996) beskriver att intervjuer kan vara 

standardiserade och icke-standardiserade. De menar att en standardiserad intervju 

oftast är av kvantitativ art. Den har fasta svarsalternativ som är exakt detsamma för alla 

som deltar. Man vill i en standardiserad intervju även skapa likadana 

intervjuförhållanden för alla deltagare. En icke-standardiserad intervju är oftast av 

kvalitativ art, med en öppen och undersökande ansats. Man har inte formulerat frågorna 

på förhand, utan anpassar sig efter situation och intervjuperson. Dessa intervjuer 

förutsätter att intervjuaren kan vara flexibel och följa upp information som kan ha 

betydelse för undersökningen (Svensson & Starrin, 1996, s. 56).  

 

Patel och Davidsson (2003) redogör för olika typer av intervjufrågor. De beskriver att 

frågorna kan vara strukturerade eller ostrukturerade, beroende på vilka olika 

svarsmöjligheter de ger. Vid en strukturerad intervju kan man förutse vilka svar som är 

möjliga, eftersom den ger intervjupersonen ett litet svarsutrymme. En ostrukturerad 

intervju däremot lämnar stort svarsutrymme till personen som blir intervjuad. Utifrån 

detta dras slutsatsen att frågor med fasta svarsalternativ, likt enkäter, är strukturerade 
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medan frågor med fritt svarsutrymme är ostrukturerade (Patel & Davidsson, 2003, s. 72-

73). 

 

Wallén (1996) förklarar att när man genomför en forskningsstudie finns två begrepp som 

är viktiga att beakta, validitet och reliabilitet. Sammanfattningsvis kan man säga att 

validitet innebär om man undersöker det man ha tänkt undersöka. Reliabilitet innefattar 

om undersökningsinstrumentet är trovärdigt och tillförlitligt (A.a. s. 66-67). Patel och 

Davidsson (2003) förklarar att begreppen skiljer sig något beroende på om studien är av 

kvalitativ eller kvantitativ art. De beskriver att begreppen är så sammanflätade i en 

kvalitativ studie att man enbart brukar använda begreppet validitet, vilket då får en 

vidare betydelse. I en kvalitativ studie omfattar validiteten hela forskningsprocessen, 

från datainsamlandet till tolkningen av resultaten.  

 

4.1 Undersökningsgrupp 

Eftersom studien syftar till att ta reda på vad utomhuspedagogiken har för effekter på 

utveckling och lärande, framför allt på språkutvecklingen, är det de verksamma inom 

området som har mest att tillföra. Den huvudsakliga undersökningsgruppen är pedagoger 

på förskolor och skolor som arbetar med en uttalad utomhuspedagogisk profil. I studien 

finns en grundskola, två förskolor och en Naturskola representerade. I skolan och 

förskolorna går nästan enbart barn med svenska som modersmål och med föräldrar som 

har svenska som modersmål. Syftet med att genomföra studien på både förskola och 

skola är att båda arbetar med språkutveckling men på olika sätt. För att få med många 

olika aspekter valdes en jämn fördelning mellan förskola och skola. I skolan där några 

av intervjuerna genomförts finns ett stort intresse för utomhuspedagogik. Lärarna där har 

stora erfarenheter av utomhuspedagogik och har gått diverse fortbildningar inom ämnet. 

Båda förskolorna där studien genomförts är ”Ur och skur-förskolor”. Det innebär att de 

är ute största delen av dagen och bedriver ett samarbete med friluftsfrämjandet. Till 

Naturskolan kommer skolklasser från kommunen för att uppleva och lära sig om 

naturen. Den har även som uppgift att utbilda pedagoger inom utomhuspedagogik.  
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Undersökningsgruppen består av elva pedagoger, som tillsammans deltagit i nio 

intervjuer. Alltså var det två pedagoger med på två av intervjuerna. En av intervjuerna 

fick, på grund av tidsbrist, genomföras på så vis att pedagogen fick frågorna skickade till 

sig via E-post och skickade tillbaka sina svar till mig via E-post. Huruvida detta kan ha 

påverkat resultatet diskuteras i kapitlet metodkritik. 

 

4.2 Undersökningsmetod 

Det här är en kvalitativ studie där metoden som används för datainsamlandet är 

intervjuer. Frågorna är bestämda och formulerade på förhand men utan fasta 

svarsalternativ. Alltså har frågorna en viss grad av standardisering. Dock kommer 

följdfrågor att ställas i den mån det behövs för att öka förståelsen, vilket medför en lägre 

grad av standardisering. Eftersom frågorna är öppna, och forskaren lämnar stor frihet till 

intervjupersonen att formulera svaren är frågorna ostrukturerade (Patel & Davidsson, 

2003, s. 71-72).  

 

Patel & Davidsson (2003) redogör för en fara med att använda ljudupptagning vid 

intervjuer, då det hämmar intervjupersonen att prata fritt. Eftersom detta är en kvalitativ 

studie med ostrukturerade frågor eftersträvas uttömmande och fria svar. Därför 

registreras svaren genom att intervjuaren för anteckningar under intervjun. Då är det 

viktigt att man går igenom sina anteckningar med intervjupersonen så att man inte har 

missförstått något som blivit sagt (A.a. s. 83).   

 

4.3 Genomförande 

Intervjuerna genomfördes i olika miljöer. En del av dem på en plats i naturen mitt ibland 

barnen, andra på ostörd plats såsom fikarum och dyl. Formen för genomförandet var 

därmed fri och intervjuerna hade en viss grad av standardisering då frågorna var 

bestämda på förhand, men följdfrågor ställdes i den mån det behövdes (Svensson & 

Starrin, 1996, s. 56). Syftet med studien klargjordes innan varje intervju startade. 

Tidsaspekten för intervjuerna varierade kraftigt, beroende på hur samtalsvillig personen 
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var. De flesta intervjuerna tog dock ca. 20 minuter. Mottagandet inför och under 

intervjuerna var över all förväntan. Med tanke på att pedagogerna hade fullt upp men 

ändå tog sig tid att intervjuas borde de ha varit stressade. Detta var ingenting som 

märktes utan de tog god tid på sig och visade stort intresse för studien. Kontinuerligt 

lästes anteckningarna efter varje intervju upp för intervjupersonen. Detta för att 

motverka att information misstolkats eller att någon viktig information inte blivit 

nedskriven (Patel & Davidsson, 2003, s.83).  

 

4.4 Databearbetning 

Som tidigare nämnts är syftet med en kvalitativ studie att skaffa en djupare kunskap, till 

skillnad från den kvantitativa studiens mer fragmentariska (Patel & Davidsson, 2003, 

s.118). Elmeroth (2003, s. 5) beskriver att det är viktigt att frigöra sig från 

undersökningsinstrumentet, så att man inte redovisar svaret på fråga för fråga. Istället 

ska man leta efter mönster och likheter och utifrån dem utarbeta kategorier.  Först 

renskrevs materialet och skrevs ut i pappersform. Sedan studerades det noggrant för att 

mönster och annat skulle upptäckas. Efterhand utarbetades kategorier där den 

information som framkommit visas. Patel och Davidsson (2003) poängterar att analysen 

påverkas av de val som forskaren gör vid hanteringen av informationen. För en god 

validitet måste forskaren vara medveten om detta och kunna reflektera över sina val 

(Patel & Davidsson, 2003, s. 98-105).  

 

4.5 Metodkritik 

Patel och Davidsson (2003) rekommenderar att man gör löpande analyser under tiden 

man gör den kvalitativa undersökningen. Då kan man få ny information under tiden som 

studien pågår och därmed få idéer om hur man kan gå vidare (s.119). I efterhand 

upptäcktes att det kunde ha varit bra att göra analyser under tiden som studien pågick, 

och utifrån dem styra frågorna åt ett visst håll. Dock skulle det då ha funnits en risk att 

frågorna blev mer riktade, vilket skulle minska studiens reliabilitet, dvs. göra studien 
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mindre trovärdig. För den här studien var det viktigt att alla fick samma frågor, för att 

resultatet skulle bli tillförlitligt. 

 

Den intervjun som genomfördes via E-post genomfördes under andra förutsättningar än 

de övriga. Intervjupersonen hade gott om tid att fundera över och besvara frågorna, 

vilket förmodligen medförde att de svaren blev mer genomtänkta. Detta är dock inget 

som hade någon större påverkan på studiens validitet, eftersom frågorna behandlade 

hennes upplevelser vilka är desamma oavsett intervjumetod. 
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5 RESULTAT 

Syftet med studien var att ta reda på vad utomhuspedagogik som metod har för effekter 

på barns utveckling och lärande, med fokus på språket. Pedagogerna som deltog i 

studien arbetar med utomhuspedagogik och var därmed i huvudsak positiva till 

utomhuspedagogik. Det kom det fram en del intressant information som visar att det 

finns en del aspekter i utomhuspedagogiken, som kan leda till negativa effekter på 

språkutvecklingen. 

 

5.1 Pedagogernas definition 

Flera pedagoger betonade vikten av att göra barnen medvetna om naturen och dess 

resurser. Några beskrev utomhuspedagogik som upplevelsebaserad kunskap, som är 

praktiskt inriktad. Andra förklarade att man flyttar ut inomhusmiljön och materialet. En 

del av pedagogerna menade att man ska vara ute så gott som hela tiden, oavsett aktivitet 

och väder.  

 
Man kan göra allt ute som man kan göra inne. 

 

Alla pedagogerna var överens om att leken är central och att man lär genom att uppleva 

med sinnena. Det var viktigt för pedagogerna att man kan fånga upplevelsen och vara 

flexibel.  

 
Om någon plötsligt får syn på något intressant på väg till samlingen, måste man 

fånga tillfället och stanna upp. Man måste kunna vara flexibel och gå ifrån sin 

planering. Ibland blir dagen något helt annat än man tänkt sig, men barnen har ju lärt 

sig något då också.  

 

Några pedagoger förklarar att förskolan har en tydlig utomhuspedagogisk tradition: 

 

Det ligger en tradition i förskolan att man ska vara ute mycket och att leken och 

upplevelsen är viktig. Vi har egentligen alltid arbetat såhär, fast nu har man fått ord 

för det. 
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5.2 Språk  

Flera pedagoger är överens om att språket stimuleras av utomhuspedagogiken, både 

genom medveten språkträning och naturligt. En av pedagogerna som är verksam i skolan 

framhåller att det är viktigt att barnen har med sig ”den rätta grunden” i språket, för att 

de ska våga prova nya uttryck.   

 
Barn gör inte uthopp från språket om de inte har lärt sig grundformen. De har inte 

modet. 

 

5.2.1 Finmotorik 

Eftersom barnen tillbringar största delen av sin dag på Ur och skur-förskolan ute är det 

lätt att de missar sådant som man traditionellt gör inne, t.ex. att klippa och skriva med 

penna på papper. En av pedagogerna har märkt att det är svårt att få med tillräcklig 

finmotorisk träning när man är ute hela dagarna.  

 

Häromdagen lade jag märke till att en av våra fyraåringar klippte. Det var första 

gången hon klippte här på förskolan.  

 

Hon förklarade även att barnen behöver träna på att skriva och forma bokstäver. Både att 

skriva och klippa är finmotoriska aktiviteter som kräver träning. Denna träning upplevs 

som svår att få med ute. Detta har delvis uppmärksammats även på den andra förskolan. 

Där berättar en pedagog att en stor del av deras skolförberedande arbete (bokstavsarbete 

m.m) bedrivs inomhus, för att det passar bättre. Hon menar att vissa saker faktiskt passar 

bättre att göra inne. Jag upplever dock en ursäktande ton över att de är inne ibland.  

 

5.2.2 Begrepp 

En pedagog förklarade att barnen får ett större begreppsförråd eftersom de lär sig orden i 

sitt rätta sammanhang när de är utomhus. Istället för att titta på en bild av ett träd får de 

se trädet i verkligheten. Barnen lär sig även begrepp genom upplevelser.   
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Barnen känner igen orden genom det de har upplevt, till exempel kyla, vind och regn. 

 

Man lär sig genom att vara i språket, som små barn när de lär sig språket. 

 

Barnen har ett större begreppsförråd nu eftersom de hela tiden kompletterar sina 

ordförråd med nya begrepp. De får en livserfarenhet som de kan prata om.  

 
En av pedagogerna tror inte att barnens språkutveckling påverkas alls av att man arbetar 

med utomhuspedagogiska metoder, utan att den sker ungefär som den skulle ha gjort 

med traditionellt arbetssätt. 

 

Barnen lär sig andra begrepp, men det behöver inte betyda att de lär sig fler.    

 

5.2.3 Miljöns betydelse 

En pedagog framhåller att det är många fler barn som vågar komma till tals utomhus, 

vilket gynnar språkutvecklingen. Det tror hon beror på att barnen inte känner sig lika 

instängda och uttittade när de är utomhus. Detta fenomen säger sig även en annan 

pedagog ha upplevt då hon framhåller att barnen inte tycker det är så farligt med 

felsägningar utomhus, eftersom det är så få som hör då. En av de andra pedagogerna 

förklarar att trygghet i gruppen främjar språkutvecklingen. Det är även många som 

berättar att de har språksamlingar utomhus, liknande de man har inomhus. Under en 

intervju framkom att den fria leken i kunskapsinhämtandet gör att fler barn våga prova 

”språkliga finesser”.  

 

Fria barn har fria tankar och jag förmodar ett friare språkligt sinne. 

 

5.2.4 Läs- och skrivinlärning 

Alla pedagogerna är överens om att man kan arbeta med läs- och skrivinlärning med 

utomhuspedagogiska metoder. Några föreslår att man plockar ut materialet och arbetar 

på samma sätt som man skulle ha gjort inne, t.ex. att de brukar ta med pennor och 

papper ut för att barnen ska få skriva och rita. Flera föreslår att man t.ex. kan använda 



19 

naturens material att bygga bokstäver med, leta efter pinnar som ser ut som bokstäver 

eller leta efter något som börjar på en viss bokstav. En av de intervjuade berättar att 

klassen fick odla potatis och sedan skriva och berätta om odlingen och när de tog upp 

potatisen och om olika potatisrecept. Man kan även låta eleverna skriva referat om något 

de har upplevt, t.ex. en utflykt.  

 

5.3 Utveckling och lärande 

5.3.1 Utemiljön 

En pedagog upplever en känsla av lugn och harmoni hos barnen när de får vara utomhus 

mycket. En annan beskriver att hon upplever en frihet i barnens tänkande när de är 

utomhus.  

 
Klassrummets rent faktiska struktur med väggar hindrar oss att tänka fritt i den grad 

vi kan när vi har möjlighet att låta blicken gå mil framåt över ett gärde och bara låta 

tanken följa med.   

 
En annan pedagog menar att klimatet är mer tillåtande utomhus, dvs. att utemiljön 

tillåter en högre ljudnivå än innemiljön eftersom det inte finns några väggar som fångar 

upp ljudet.  

 

Barn som har svårt att komma till sin rätt inomhus, blommar ut utomhus och får 

chansen att känna sig duktiga 

 

Utemiljön ger oss hela tiden en mängd intryck. Det kan t.ex. vara ljud och läten från 

djuren, en trollslända som flyger omkring, regn, snö etc. Är man utomhus större delen av 

dagen lär man sig snabbt att koppla bort dessa intryck. En pedagog framhöll dock att det 

förmodligen är svårt att gå ut och bedriva organiserade aktiviteter med barn som inte är 

vana vid att vara utomhus. Hon förmodar att intrycken blir så starka att de tar över, och 

barnen inte kan koncentrera sig på aktiviteten. 
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Ute är det en helt annan typ av lekar som äger rum, än inne. Detta gör att det kan bli 

svårt för barn som är vana vid att vara ute mycket, när de måste vara inne. Detta 

uppmärksammas av en pedagog, som upplever att barnen behöver vara inne också:  

 

Man måste komplettera och vara inne ibland. Våra barn behöver träna på att vara 

inne. 

 

5.3.2 Självständighet 

Pedagogerna upplever att barnen blir mer självständiga av att vara utomhus största delen 

av dagen. De vet hur långt de får gå i skogen och håller sig innanför gränserna. De lär 

sig redan vid tidig ålder vad frihet under ansvar är. Pedagogerna förväntar sig att alla 

håller sig innanför gränserna och det har barnen lärt sig. En pedagog förklarar att för de 

barn som har behov av att tänja på gränserna fungerar det bättre att vara utomhus. Där 

gör det ingenting om man sätter en fot utanför gränsen, bara man inte går för långt. 

Inomhus har hon dock upplevt att det blir större problem med dessa barn eftersom det 

märks och stör mer när de går över gränsen där.    

 

5.3.3 Lek och fantasi 

Flera pedagoger berättar att man använder mycket material som inte är färdigt när man 

är ute. Det gör att barnens fantasi stimuleras på ett annat sätt än när man leker med 

”färdigt” material såsom bilar och dockor. Istället för att barnen leker med bilar, dockor, 

plastdjur etc. får de använda det som finns i naturen. Då måste de föreställa sig att t.ex. 

pinnen är en bil, stenen är ett troll och kotten är en ko. En pedagog framhåller att 

naturens material underlättar barnens lek eftersom samma sak ger många lekmöjligheter 

och lekarna blir därmed inte styrda. Dessutom finns det saker till alla, vilket gör att 

lekarna blir roligare och de som vill kan vara med. En annan pedagog berättade att de 

brukar samla in material från naturen och använda det till att dramatisera sagor med. 

Detta är något som barnen älskar det och de gör själva likadant ibland.   
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5.3.4 Konflikter 

De råder en samstämmighet mellan pedagogerna om att det blir mindre konflikter i 

barngruppen när de inte är på förskolan. En pedagog förklarade: 

 

Hemma på gården blir det mer konflikter. Där finns det ofta inte så många av allt, 

t.ex. kanske det bara finns en blå bil vilket gör att det kan bli konflikter mellan 

barnen om vem som ska ha den blåa bilen. I skogen finns det ofta många av allting, 

t.ex. kottar och stenar så där behöver inte barnen bråka om sakerna. 

 

Under intervjuerna framkom också att pedagogerna upplever en trevligare relation till 

barnen sedan de började arbeta med utomhuspedagogik. De använder färre förmaningar 

till barnen, eftersom det inte behövs i samma utsträckning. Barnen klarar av att lösa 

många konflikter själva, så de vuxna behöver inte rycka in lika ofta. 
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6 DISKUSSION 

Det var svårt att få fram något som inte var positivt med utomhuspedagogik, då flera av 

pedagogerna inte kunde inta ett kritiskt förhållningssätt till sin verksamhet. De verkade 

säkra på att det de gör är det rätta, och hade nästan inget negativt att säga om 

utomhuspedagogik. När jag intervjuade dem fick jag känslan av att utomhuspedagogik 

är den perfekta metoden som de skulle försvara. Det bör nämnas att det var en del av 

pedagogerna som ansåg detta och absolut inte alla. Flera av dem arbetade med 

utomhuspedagogik som det beskrivs i bakgrundskapitlet och var väldigt intresserade av 

att utveckla verksamheten. Det är viktigt att vara kritisk till sin verksamhet, så man kan 

utveckla den vidare. Som Piaget (Svensson, 1998) beskriver i sin teori om 

språkutveckling, är konflikten viktig. Det är när man utmanas och tvingas att tänka om 

som det sker en utveckling. Detta är någonting som egentligen gäller för all utveckling, 

inte bara vad gäller språket.  

 

6.1 Pedagogernas definition  

Några av pedagogerna menade att utomhuspedagogik är att plocka ut ”innesakerna”, 

t.ex. pennor och pyssel. De var mest inriktade på platsen för lärandet istället för sättet att 

lära. Detta är någonting som Dahlgren & Szczepanski (1997) varnar för. De betonar att 

utomhuspedagogik handlar om mer än att lära in utomhus. Att innehållet och sättet att 

lära också ska betraktas som centralt. De beskriver att utomhuspedagogik är någonting 

praktiskt som utgår från upplevelsen, och att utomhuspedagogiken är ett komplement till 

böcker.   

 

6.2 Språk 

Överlag upplevde pedagogerna att utomhuspedagogiken leder till en positiv 

språkutveckling hos barnen. De flesta ser framför allt att barnen får ett större 

begreppsförråd och att fler vågar komma till tals ute. Att barn ska få möjlighet att 

uttrycka sig och få uppleva andra människors sätt att uttrycka sig är något som Liberg 

(2006) framhåller som viktigt för en positiv språkutveckling. Taube (1997) förklarar att 
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talspråket utvecklas av sig själv, bara man omges av talande människor i naturliga 

sammanhang. Talande människor i naturliga sammanhang är något som är centralt inom 

utomhuspedagogiken (Dahlgren & Szczepanski, 1997). Dock finns det många fler 

aspekter i barns språkutveckling som är viktiga att beakta. Det behövs vägledning och 

stimulans för att utveckla läs- och skrivkunnighet (Taube, 1997; Liberg 2006). Frågan är 

då om man kan få denna stimulans och vägledning genom utomhuspedagogiska 

metoder. Liberg (2006) betonar att det är mycket viktigt att barn får delta i läsande och 

skrivande sammanhang. Genom att de får uppleva att det är meningsfullt att läsa och 

skriva och att det finns läs- och skrivmaterial tillgängligt för barnet, blir de inspirerade 

att prova själva. Dessa sammanhang är svåra att skapa om man enbart arbetar utomhus, 

som flera av pedagogerna gör (då de ursäktade sig för att de går in ibland när det är kallt 

ute). Dessutom finns inte möjligheten att hämta en bok eller papper och penna när man 

är ute, och att material finns tillgängligt är enligt Liberg en avgörande faktor för en 

positiv läs- och skrivutveckling.   

 

6.3 Finmotorik 

Att finmotoriken blir lidande är egentligen inte så konstigt. Utemiljön med sin ojämna 

terräng är perfekt för barnens grovmotorik. Dock är det svårt att träna finmotoriken ute. 

Även om barnen plockar upp små saker från marken eller sår små frön i jorden, blir det 

inte samma träning som att skriva eller klippa. Det var bara en pedagog som hade 

uppmärksammat detta, men hon tillhörde också dem som hade ett kritiskt 

förhållningssätt till verksamheten. Fenomenet med finmotoriken är dock något som jag 

tror förekommer i större utsträckning än vad som kom fram i studien. Detta är viktigt att 

uppmärksamma eftersom det kan få konsekvenser för barnen. Det blir inte roligt för dem 

när de börjar i förskoleklass eller skola och inte kan hantera en penna eller sax. Ofta är 

det jobbigt i vanliga fall för en förstaklassare att skriva, men ännu jobbigare blir det för 

den som knappt har fått någon finmotorisk träning alls i förskolan.     
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6.4 Utemiljön 

Resultatet visar att barn på förskolor och skolor som är utomhus största delen av dagen 

behöver ”träna på att vara inne”. Detta är en intressant iakttagelse som är viktig att lyfta 

fram. Om barnen inte blir bekväma med att vara inne ibland, redan från förskoleåldern, 

kommer de förmodligen att stöta på en del problem när de ska börja skolan. Även om de 

börjar i en skola med utomhuspedagogisk inriktning kommer de troligtvis att vara inne 

betydligt mer än de är nu. Om inte annat kommer de senare i livet att hamna i situationer 

där man inte kan välja, utan måste klara av att vistas inomhus. Det är något man behöver 

träna på för att klara av. Tyvärr fick jag en känsla av att några av pedagogerna skäms för 

att de är inne ibland. Som redovisats i bakgrundskapitlet förklarar Szczepanski i en 

artikel av Claesdotter (2004) att det är viktigt inom utomhuspedagogiken att inne- och 

utemiljön får komplettera varandra och att bokliga och sinnliga erfarenheter går hand i 

hand. Då blir det nödvändigt att vara inne ibland. 

 

I resultatet framkommer att barn som är utomhus mycket blir bra på att koppla bort 

intryck från omgivningen. Pedagogen i fråga menar att det förmodligen är svårt att gå ut 

och bedriva organiserade aktiviteter med barn som inte är vana vid att vara utomhus. 

Detta kan bli ett problem och är säkert en av de största anledningarna till att inte fler är 

ute med sin barngrupp. På grund av alla intryck upplevs barnen som stökiga och klarar 

inte av organiserade aktiviteter i början. Det gör att pedagogerna upplever att barnen blir 

stökiga när de är ute, och blir avskräckta från att gå ut. Detta kan dock motverkas genom 

att barnen får möjlighet att leka av sig ordentligt innan man börjar med organiserade 

aktiviteter. 

 

6.5 Slutsatser 

Som framkommer i resultatet är de positiva effekterna av utomhuspedagogik helt klart 

övervägande. Utomhuspedagogik är en bra metod som främjar inlärning och skapar en 

vana hos barn att röra på sig och vara ute i naturen. Det har även framkommit att barn 

som har svårt att komma till sin rätt inomhus med traditionella metoder, är duktiga och 

får känna att de duger när man har ett utomhuspedagogiskt förhållningssätt. Man 
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upplever att barnen blir mer självständiga och att fantasin stimuleras. Syftet med studien 

var inte att förkasta utomhuspedagogik, och det är fortfarande en metod som jag 

förespråkar. Dock är det som sagt viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt till det man 

gör och ifrågasätta verksamheten. 

 
Många av pedagogerna arbetar enligt beskrivningen av utomhuspedagogik som 

Szczepanski (1993), Björkman (2006) och Dahlgren & Szczepanski (1997) ger. Dock 

fanns det några som menade att utomhuspedagogik är att vara ute hela tiden, i alla väder. 

Det finns en fara med den inställningen eftersom barnen inte får den variation som 

Dahlgren & Szczepanski (1997) och Claesdotter (2004) beskriver som mycket viktig. 

Dahlgren & Szczepanski (1997) menar att utomhuspedagogiken ska vara ett 

komplement till teoretisk kunskap, inte en ersättare. Claesdotter (2004) förklarar att 

Szczepanski betonar vikten av att pedagogerna reflekterar över när, vad, var och hur det 

är lämpligt att vara ute. Han förklarar att utomhuspedagogik inte är att flytta ut all 

inneverksamhet och ta med sig penna och papper till skogen. På samma sätt är läs- och 

skrivinlärning med utomhuspedagogiska metoder inte att flytta ut materialet och bedriva 

traditionell undervisning ute.  

 

 

6.6 Förslag till fortsatt forskning 

Det finns några aspekter som har dykt upp under studiens gång, som är värda att 

undersökas närmare. Om mer resurser hade funnits till studiens genomförande hade även 

deltagande observationer använts för att samla information. De skulle kanske ha gett 

studien ett mer objektivt resultat. Alla som blev intervjuade arbetar med 

utomhuspedagogik, vilket gör att de inte kan vara helt objektiva.  

 

En annan aspekt som är värd att studera är hur barn som gått i naturförskola (t.ex. Ur och 

skur) klarar sig när de börjar i ”vanlig skola”. Eftersom resultatet visar att de behöver 

tränas i att vara inne och att de även har sämre finmotorik än barn på andra förskolor. De 

barnen kanske får problem i en ”vanlig” skola när de måste klara av att vara inne 
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mycket. Intervjuer med deras nuvarande lärare skulle genomföras för att få fram om de 

har några specifika brister i sin utveckling, jämfört med barn som gått i annan förskola.   

 

Något annat som är av stort värde att undersöka närmare är om det finns mer som tyder 

på att det finns ett samband mellan sämre finmotorik och utomhuspedagogik. Om det 

sambandet verkligen existerar är detta allvarligt och något som borde uppmärksammas. 

Finmotorisk träning är viktigt inför skolstarten, då det underlättar för barnen när de ska 

börja skriva för hand.  
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BILAGA 1 

Intervjufrågor 

Huvudfrågeställning – Hur påverkas barns språkutveckling av utomhuspedagogik som 

metod? 

 
1. Vad är utomhuspedagogik för dig? 
 
 
2. Har du någon utbildning/fortbildning inom utomhuspedagogik? 
 
 
3. Arbetar du med utomhuspedagogik i barngruppen?  

 
 

4. Sker detta arbete regelbundet t.ex. veckovis? 
 

 
5. Varför/Varför inte?  
 

 
6. Om ja på fråga 3 fortsätt tom fråga 10. Om nej gå till fråga 11 – Hur arbetar du? 

Ge exempel. 
 
 

7. På vilket sätt stimuleras barns språkutveckling när man arbetar med 
utomhuspedagogiska metoder?  

 
 

8. Har du märkt någon skillnad på barnens språkutveckling sedan du började arbeta 
med utomhuspedagogiska metoder? Isåfall på vilket sätt? 

 
 

9. Går det att arbeta med läs- och skrivutveckling med utomhuspedagogiska 
metoder? Ge exempel.  

 
 

10.  Varför/varför inte? 
 

 
11. Om nej på fråga 3, fortsätt här – Hur tror du att barnens språkinlärning påverkas 

av att man arbetar med utomhuspedagogik? 
 

 



30 

12. Om nej på fråga 3 – Tror du att det går att arbeta med språkinlärning med 
utomhuspedagogiska metoder? Hur isåfall?  

 
 

13. Om nej på fråga 3 – Varför/varför inte?   
 


