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Syftet med vår studie var att undersöka om det fanns några skillnader i pedagogers 
beskrivning av sitt förhållningssätt till och arbetssätt med utomhuspedagogik inom 
förskola och skola. Vi har gjort en intervjustudie med kvalitativa semistrukturerade 
intervjuer på fem förskolor och fyra skolor, varav en förskola och en skola var Ur och 
Skur-verksamhet för att på så sätt få ett vidare perspektiv kring utomhuspedagogik. 
Vi använde oss av de forskningsetiska principerna för att skydda respondenterna. 
Resultatet från våra studier visade att pedagogerna hade ett positivt förhållningssätt 
till utomhuspedagogik och upplevde sig själva som medupptäckare då de vägledde 
barnen till att utforska sin närmiljö. Det skiljde sig dock i vilken utsträckning som 
förskola och skola använde sig av utomhuspedagogik, men samtliga pedagoger 
nämnde närmiljön och gården som en plats där utomhuspedagogik främst sker. Våra 
slutsatser av studien är att pedagogens förhållningssätt, kunskaper och personliga 
intresse för natur påverkade i vilken grad och plats som pedagogen bedrev 
utomhuspedagogik. Vår tolkning av detta är att utomhuspedagogik kan tillämpas som 
ett redskap i verksamheten och som ett komplement till inomhuspedagogik.  
__________________________________________________________ 
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1. Inledning:  

I Lpfö98 (2006) står det skrivet att "Miljön skall vara öppen, innehållsrik och 
inbjudande. Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda 
lärandet samt ta tillvara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya 
erfarenheter, kunskaper och färdigheter. (Lpfö 98 s. 8). 

Vi valde detta ämne för vår undersökning eftersom vi anser att utomhuspedagogik 
kan skapa ett lustfyllt och upplevelsebaserat lärande i en varierad miljö och därför 
menar vi att det är betydelsefullt för vårt kommande yrke som pedagoger att tillämpa 
denna pedagogik.  Vi anser att alla barn ska få möjlighet att använda sin kropp och 
sina sinnen i sökandet efter kunskap i verksamheterna. Vi upplever dock att 
utomhuspedagogik inte används i så stor utsträckning ute i verksamheterna. Vi vill 
undersöka pedagogers syn på utomhuspedagogik, då det möjligtvis kan finnas 
skillnader mellan förskola och skola samt hur pedagoger beskriver sitt arbete med 
utomhuspedagogik. 

 

1.1 Syfte:  

 
Vårt syfte är att undersöka hur pedagoger inom förskola och skola ser på 
utomhuspedagogik som arbetssätt. Vi vill också ta reda på om beskrivningen av 
utomhuspedagogik skiljer sig mellan pedagoger i förskola och skola.  
 
1.2 Frågeställningar: 

 
Hur ser pedagoger på utomhuspedagogik?  
Hur beskriver pedagoger utomhuspedagogik i verksamheten? 
På vilket sätt skiljer sig pedagogers beskrivning av utomhuspedagogik i förskola och 
skola?  

1.3 Begreppsdefinition  

 

I denna studie har vi använt oss av Nationellt centrum för utomhuspedagogik (NCU). 
NCU`s1 definition av utomhuspedagogik innebär att utomhuspedagogik är ett 
förhållningssätt som grundar sig på ett växelspel mellan reflektion och upplevelse, 
utifrån verklighetsbaserade erfarenheter och konkreta upplevelser. Ur ett 
tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde innebär detta att: 

• 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.  

 

                                                 
1 Nationellt centrum för utomhuspedagogik  som har  funnits sedan 1993. Fokus ligger på att 
öka förståelsen för att utemiljö är en betydelsefull del för lärande och ett komplement till text- och 
klassrumsbaserat lärande. Här studeras och utvärderas empiriskt material samt undersöks 
inlärningseffekter i samband med utomhusaktiviteter.  
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1.4 Läroplaner  

 
Vi kommer i hela vår studie att beröra både Lpfö98 som är läroplanen för förskolan 
samt Lpo94 som är läroplanen för skolan och betonar tillägget i Lpo94 angående 
skolans strävan att alla elever ska erbjudas fysisk aktivitet dagligen. Vi är medvetna 
om att det finns en ny läroplan som ska träda i kraft 1 juli 2011, men vi har valt att 
inte använda oss av den på grund av att den ännu inte används i verksamheterna. 
Läroplanerna är en viktig del då de styr verksamheterna och är av yttersta vikt i vårt 
kommande yrke. 
 

2. Litteraturdel 

 

 
Vi har valt att använda främst forskning av nationell karaktär kring ämnet 
utomhuspedagogik som belyser miljö, lärande samt pedagogens roll som 
medupptäckare för att få en vidare innebörd i studien. Forskning som finns idag 
fokuseras ofta på utomhusmiljö, men perspektivet är begränsat då det ofta framhålls 
enbart det positiva med att bedriva utomhuspedagogik.  

2.1 Teoretisk bakgrund 

 

Pedagogen och filosofen Vygotskij (1995) menar att barn lär genom en aktivitet med 
andra. Han menar att det krävs en yttre stimulans av aktiviteter för att det ska kunna 
finnas en inre process.  Ett nyckelord som enligt Vygotskij är viktigt att komma ihåg 
är aktivitet, att det är tillsammans med andra som jag lär mig, för att sedan själv fästa 
kunskapen i mitt inre. Vygotskij (1995) anser också att aktiviteten måste sättas in i en 
viss kontext för att på så sätt lättare få ett bra lärande, till exempel är det lättare att 
lära sig om skogen när man befinner sig i skogen. Något som Vygotskij belyser är det 
kreativa lärandet, hur viktigt det är att kunna omskapa det som är inlärt på ett 
kreativt sätt och att omgivningen har verktyget till att hjälpa varandra till ett bra 
lärande.  
 
Fredrika Mårtensson (2004) har skrivit en avhandling om utomhuspedagogik där 
hon beskriver hur miljön på förskolan är utformad samt hur naturen påverkar barns 
utveckling och identitet. Den amerikanska filosofen John Dewey (2004) myntade 
uttrycket ”learning by doing” som innebär att reflektion, handling, teori och praktik 
inte kan särskiljas utan sker i aktivitet. Att lärandet ska vara användbart och ha en 
stark förankring i verkligheten. Dewey menar att praktik och teori inte kan skiljas åt 
utan är en förutsättning för lärandet.   Han anser att barnen bör få chansen att aktivt 
pröva och experimentera. Genom att få prova sig fram så lär de sig bättre eftersom 
barnen får en verklig bild av det. Dewey menar att om barnen ska kunna uppnå de 
mål som de ska så måste undervisningen samt lärandet bygga på erfarenheter .  
 

I vår studie förekommer flera studier som till exempel Mårtensson (1993; 2004), 
Björklid (2005a; 2005b), Szczepanski (2007) och Grahn (1992; 2007) som alla har 
gemensamt att de utgår från ett miljöpsykologiskt perspektiv i sina teorier. I 
miljöpsykologi förekommer ofta begreppet interaktion vars innebörd är samspelet, 
hur barn influeras av miljön och hur barnet själv kan påverka sin omgivning.  
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2.2 Pedagogen som medupptäckare 

 
I Lpfö98 (Utbildningsdepartementet, 2006) står det angivet att arbetslaget skall 
ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ställs inför utmaningar 
som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper. 
 

Inledningsvis menar Eriksson (2002) att ansvaret ligger hos pedagogerna att utmana 
barnen och låta dem utforska naturen i sin roll som medupptäckare. Pedagogen bör 
ha barnens upptäckter som utgångspunkt och vara lyhörd, engagerad och ge 
uppmärksamhet till barnen för att vara en god medupptäckare. Hon belyser att i 
utomhusmiljö får pedagogen som roll att utmana barnets tidigare kunskaper och 
erfarenheter i mötet med nya förhållanden.  Vidare anser hon att i naturen blir det 
påtagligt hur stor betydelse den vuxne är som förebild och för att skapa trygghet i 
barngruppen. För att uppnå detta bör den vuxne som leder barngruppen inneha 
kunskaper beträffande olika gruppkonstellationer och veta om barnen är vana att 
vistas i naturen. Kernell (2002) betonar att pedagogen ska vara inspirerade och ha 
fingertoppskänsla när det gäller lärandemiljöerna. Brügge, Glantz och Sandell 
(1999)menar att det krävs mod av pedagogen för att våga använda sig av 
utomhuspedagogik eftersom uterummet är så stort, oförutsägbart och det inte finns 
några tydliga gränser. 
 
Granberg (2000) menar att pedagogen hela tiden ökar sina egna erfarenheter och 
kunskaper och blir på så sätt säkrare i sin roll som medupptäckare. Detta leder till att 
pedagogen kan stödja barnen till att upptäcka, se och förstå saker i naturen på egen 
hand. Pedagogen måste inneha en förmåga att ta tillvara barnens glädje i att 
upptäcka och utforska samt stimulera barnens eget experimenterande i naturen. 
Dahlgren och Sczcepanski (1997) menar att eftersom utomhuspedagogik kan bedrivas 
av pedagoger med olika bakgrund och utbildningar så kan utomhuspedagogik ses ur 
ett varierat perspektiv. De anser att brister i pedagogernas utbildningsbakgrund samt 
svag förtrogenhet kring vilka aktiviteter som kan genomföras utomhus, lätt uppstår 
när både läromedel och klassrummet ska ersättas. Grunden till småbarns 
miljömedvetande menar Granberg (2000) är att pedagogen låter barnen vistas ofta 
och mycket i utomhusmiljö.   
 
 
Szczepanski (2007) menar att pedagogerna bör få möjlighet till att använda olika 
strategier för att på så sätt kunna främja barns kunskapsinhämtning och reflektion.   

Hellman och Sunnebo (2009)anser att pedagogens roll som medupptäckare är att 
skapa ett lustfyllt lärande hos barnen så att de känner sig motiverade. 
Mårtensson(1993), anser att det är viktigt att miljön som pedagogen väljer både 
motiverar och lockar barnen till att lära. I nästa del av vår studie kommer vi att belysa 
vad barn kan lära sig i utomhusmiljö. 
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2.3 Vad kan barn lära sig utomhus?  

 
I Lpfö 98 står det skrivet:  
”Verksamheten skall ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i 
lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjligheter 
till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö.” (Lpfö 98 s.7). 
 

Dahlgren och Sczcepanski (1997)menar att om denna pedagogik används som 
redskap i undervisningen så kan barnens kunskaper förenas men också gestalta de 
intentioner som finns i dagens läroplaner. De anser att lärandet i utomhusmiljö 
bidrar till kvalitéer, som inte kan frambringas i en inomhusmiljö eftersom det i 
utomhusmiljö finns en stor mängd av konkreta metoder som hjälper barnet att 
analysera och tolka olika fenomen och processer. Genom att använda sig av dessa 
konkreta metoder kan också barnet fördjupa sin begreppskunskap, 
erfarenhetskunskap samt sina teoretiska kunskaper.  
 
Vidare anser författarna att ett centralt mål i utomhuspedagogik är att skapa 
kunskap, aktiviteter och relationer i ett nära samband till natur och kultur och att 
omfånget i pedagogiken bygger grund till kunskap av mer aktiv karaktär. De tillägger 
att utomhuspedagogik som metod också sammanför våra sinnen vilket i sin tur ökar 
förmågan att behålla det som lärts in. Norén- Björn(1993) framhåller att det är viktigt 
att tänka på att utevistelsen inte ska ses som ett avbrott i läroprocessen.  
 
Johansson (2003) menar att vissa pedagoger använder ett medvetet arbetssätt i 
utomhuspedagogik och utnyttjar miljön för att kunna stimulera och väcka barnets 
lust till att lära. Szczepanski (2007)menar att barn lär sig och skapar en förståelse i en 
miljö som består av naturliga sammanhang som till exempel om du läser om naturen 
så bör barnen befinna sig i den kontexten.  Han menar därför att dagens skola bör 
använda sig av ett mer verklighets- och upplevelsebaserat lärande. För att skapa en 
bättre förståelse så anser Änggård (2008)  att det material som finns i naturen gör 
det mer konkret för barnen och skapar möjligheter till kommunikation. Hellman och 
Sunnebo (2009) tillägger att i naturen finns inget färdigt arbetsmaterial utan här får 
fantasin och kreativiteten utlopp .  
 

Grahn m.fl. (1997) betonar att barn använder miljön med hjälp av sina sinnen och på 
så sätt utvecklar de sin förmåga att förstå begreppens innebörd. Dahlgren och 
Szczepanski (1997)framhåller att utomhuspedagogik ofta jämförs som en motsatts till 
den traditionella pedagogiken som bedrivs inomhus. Sandberg (2008) menar att det 
finns ett samband mellan barns upplevelser och det de får pröva på rent konkret och 
Lenninger (2002) menar att det är lättare att förstå en händelse om platsen blir mer 
konkret. 
 
Dahlgren m.fl.  (2007) menar att i utomhuspedagogik bemästras olika aspekter i 
lärandet som till exempel de estetiska, språkliga, biologiska och kulturella. 
Szczepanski (2007) framhåller att utomhuspedagogik kan leda till en skolutveckling 
som är mer kreativ genom de didaktiska möjligheterna som uterummet erbjuder, då 
stark kunskap växer fram genom att pedagogen skiftar mellan utomhusmiljö och 
inomhusmiljö och på så sätt skapar en förenad grund för undervisning och lärande .  
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Szczepanski (2007) anser att ett gott skolklimat som genomsyras av bland annat bra 
relationer och trygghet där barn kan påverka och ta ansvar för sitt lärande, skapas i 
en miljö som utmärks av fysiska verksamheter. Hellman och Sunnebo (2009) anser 
att barnen lättare tillgodoser sig kunskap i utomhusmiljö eftersom att de får utgå från 
sina egna upplevelser. Eriksson (2002)  betonar vikten av att lärandet bör ske i den 
omgivning som barnet befinner sig i och att barnet aktivt bör få sträva efter kunskap. 
Hon menar att verksamheten utomhus är en naturlig del av undervisningen och att 
de upplevelser som barnen tar till sig i naturen sedan kan bearbetas med i 
inomhusmiljö där deras upplevelser kan struktureras och bearbetas. Det är 
pedagogens uppdrag att kunna sammanföra barnets lärande som de tagit med sig till 
klassrummet genom de konkreta upplevelserna och erfarenheterna som barnet fått ta 
del av i naturen. Författaren framhåller att pedagogik i utomhusmiljö kan tillgodose 
barnens olika lärostilar genom att den är så variationsrik. Brügge, Glantz och Sandell 
(1999)anser att begrepp som uppfattas som abstrakta för barnet kan levandegöras 
genom ett ämnesintegrerat arbetssätt, vilket är utomhuspedagogikens syfte.  
 
Björklid (2005a) anser som vi tidigare nämnt att barnets lärande sker i interaktion 
med sin omvärld och i olika miljöer och då främst i de som upplevs meningsfulla för 
individen. Lärandet som sker utomhus är oftast inte lika strikt som lärandet inomhus 
kan vara, vilket ökar trovärdigheten hos eleverna genom att den är mer konkret. 
Andersson och Ullman(2002) belyser att genom att barnen får vara utomhus och ha 
aktiviteter och lektioner så får pedagogen in många ämnen utan att barnen tänker på 
det. Lenninger(2002) menar att lärandet sker överallt men att det är svårt att skapa 
sig en upplevelse och en känsla genom de traditionella läromedlen som finns i 
förskolan och skolan.  
 
Under nästa avsnitt i vår studie kommer vi att belysa miljöns betydelse för barns 
interaktion med andra och hur miljön bör konstrueras på bästa sätt.  
 
 

2.4  Den ideala lekplatsen 

 
I läroplanen för förskolan (Lpfö98) står det skrivet att: 
”Miljön skall vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten skall främja 
leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets 
intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.”  
(Lpfö98 s.8). 
 

Landskapsarkitekten och forskaren Patrik Grahn (1992) menar att de miljöer som 
gynnar inlärning och kreativitet är de miljöer som är varierande. Utomhus- 
pedagogik kan utövas i olika miljöer som till exempel på skolgårdar och platser där 
det sker ett direkt möte. Hellman och Sunnebo (2009) menar att pedagogen bör 
erbjuda barnen en utvecklande och verklighetsbaserad miljö, istället för en miljö som 
bygger på färdigkonstruerade lekar och leksaker. 
 
Pia Björklid (2005b) har som Grahn (1992) som vi tidigare nämnt sina teoretiska 
utgångspunkter i miljöpsykologi och hon anser att människan utvecklas genom att 
söka kunskap och erfarenheter i sin fysiska och sociala miljö. Vidare anser hon att 
miljön påverkar människan genom att sätta gränser och meddelar vilka 
förutsättningar som finns. Björklid (2005b)anser att de teorier som finns om 
interaktion innebär att barn både blir påverkade av naturen och även påverkar miljön 
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och på så sätt utvecklas barn genom att leka och utforska till exempel i sin närmiljö. 
Sandberg (2008) menar att förskolegården är en miljö som genomsyras av lek, 
lärande och samspel.  
 
Björklid (2005b) menar att barn föredrar att leka i sin närmiljö och inte i väl 
strukturerade lekplatser. Hon menar vidare att barns sociala utveckling sker genom 
interaktion med andra till exempel genom barn och vuxna och mellan barn och barn 
och det är i närmiljön som den största delen av samspelet sker. Änggård (2010) 
menar att barn lär sig via egna upplevelser och genom att barnen känner sig trygga i 
sin närmiljö bör interaktionen först ske där. Granberg (2000) framhåller att de flesta 
barn inte kan tillgodogöra sig nya kunskaper och erfarenheter om de inte känner sig 
trygga i miljön och av denna anledning är närmiljön därför att föredra för de allra 
yngsta barnen. 
 
Björklid (2005a) anser att personalen inte alltid har tillgång eller kan ta sig till 
naturen utanför förskolan och menar att barnen därför får tillbringa den mesta delen 
av utevistelsen på förskolegården. Hon betonar att eftersom barn har ett stort 
rörelsebehov så krävs det att det finns ett intressant innehåll på förskolegården och 
stora ytor att röra sig fritt på eftersom det oftast inte finns så stora ytor inomhus att 
röra sig på. Mårtensson (2004) anser att i förskolans verksamhet så ses utevistelsen 
som rutin, som är förutbestämd till tid och planerad på ett särskilt vis.   
 

Eriksson (2002) betonar att utomhusaktiviteterna bör ske kontinuerligt för att 
barnen ska förstå helheter och se ett sammanhang och att pedagogen då bör använda 
närmiljön. Författaren menar att genom att arbeta i närmiljön använder sig 
pedagogen av ett förhållningssätt som innebär att agerandet har lika stor betydelse 
som den metod som tillämpas. Utomhuspedagogik erbjuder barnen aktiviteter som 
främjar samarbete och delaktighet, istället för att barnen ska jämföra sig med 
varandra och skapa konkurrens. De aktiviteter som först bör tillämpas i 
utomhuspedagogiken bör genomsyras av leken då det ökar upplevelsen och lusten till 
att lära sig ny kunskap.  
 
Slutligen menar Granberg(2000) att utomhusmiljön fungerar som ett levande 
arbetsmaterial som omfattar alla ämnen. Genom att barnen får vara i utomhusmiljö 
så skapar de en miljömedvetenhet gemensamt. Småbarn måste ges möjlighet till att 
vistas utomhus och då i form av styrda och fria lekar.  
 
Under nästa del i vårt arbete kommer vi att beröra fördelar och nackdelar med 
utomhuspedagogik. 

 

2.5  Fördelar och nackdelar med utomhuspedagogik 

 

I tillägget i LPO 94 (Utbildningsdepartementet, 2006) står det angivet att skolan skall 
sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela 
skoldagen, samt att i skolarbetet skall de intellektuella såväl som de praktiska, 
sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. 
 

Selin(2007) framhåller att barn mår bra av att vistas utomhus något som även 
Granberg (2000) menar då hon anser att utevistelsen bidrar till att smittspridning 
minskar mellan barnen.  Hon menar vidare att barnen övar upp sin motorik och 
koncentrationsförmåga samt att konflikterna minskar i utomhusmiljö och att deras 



 

10 

lyhördhet för varandra ökar, eftersom de kan röra sig fritt inom ett större område. 
Brügge, Glantz och Sandell (1999) anser att utemiljön stimulerar barnens 
intellektuella tänkande, deras sinnen samt främjar barnens rörelsebehov. 
 
Hellman och Sunnebo (2009) menar att forskning som finns tillgänglig visar att 
utomhuspedagogik har många fördelar men att skolan är inte lika villig att förändra 
sig och är för fäst vid undervisning av det bokliga slaget. Författarna betonar att 
pedagoger inom förskolan är mer mottagliga för förändringar och att detta synliggörs 
bland annat genom de förskolor som på senare tid öppnats med inriktning på lärande 
i utomhusmiljö.  Författarna menar att när det gäller utomhuspedagogik så är det 
viktigt att finna pedagoger som inte är rädda för besvär. Det går att uppnå 
läroplanens mål även i utomhuspedagogik men att pedagogerna då måste kunna 
anpassa planeringen till ett mer upplevelsebaserat lärande. Brügge, Glantz och 
Sandell (1999)  anser att eftersom det ställs andra krav i utomhuspedagogik än i 
inomhuspedagogik så ökar barnens förmåga till samarbete vilket utvecklar deras 
sociala kompetens. Vidare anser de att utomhuspedagogik bör tas på större allvar än 
vad det gör i nuläget eftersom det finns forskningar som påvisar positiva effekter av 
att vistas utomhus som bland annat barns motoriska utveckling, hälsa och barns 
beteende i leken. Dahlgren m.fl.  (2007) anser att människans relation till naturen 
bidrar till att vi har en bättre hälsa både psykiskt och fysiskt. Szczepanski (2007)  
framhåller att i begreppet utomhuspedagogik finns underförstått en maning till att 
använda sig av ett lärande där rörelser är mer tillåtna, vilket han anser har betydelse 
för kommande generationer. 
 
Dahlgren och Sczcepanski (1997) och Björklid (2005a) anser att i inomhusmiljön 
erhålls medel som aktivt brukas av pedagogen, medan de hjälpmedel som finns i 
utomhusmiljön är dolda för många pedagoger. Dahlgren och Sczcepanski (1997) 
framhåller att i utomhusmiljön till exempel på skolgården är pedagogen ofta passiv 
och använder inte den fysiska miljön som en värdefull plats där konkreta aktiviteter 
kan utföras. Grahn (2007) anser att det inte finns tillräckligt med tid åt reflektion och 
att få relatera till värden i utomhusmiljö. Brügge, Glantz och Sandell (1999) anser att 
arbete i utemiljön ställer pedagogen inför högre utmaningar och kräver ett högre 
samarbete som inte behövs i lika hög grad i undervisning som bedrivs inomhus, 
eftersom utomhusmiljön är så rik på variationer. 
 

3. Metod 

I detta avsnitt kommer vi att beskriva vårt val av forskningsstrategi 
datainsamlingsmetod, urval, databearbetning och analysmetoder samt de etiska 
ställningstaganden som vi använde oss av i vår kvalitativa studie. 
  

 3.1 Forskningsstrategi:  

 

Vi har använt oss av kvalitativ forskningsmetod med intervjuer som metod för att få 
möjlighet till ett personligt möte med respondenterna. En annan orsak till att vi valde 
denna typ av forskningsmetod är för att vi misstänkte att enkätutskick kunde 
medföra ett lågt deltagande och att det skulle bli svårigheter att få in enkäterna inom 
utsatt tid. Syftet var att undersöka pedagogens förhållningssätt till 
utomhuspedagogik, hur utomhuspedagogik tillämpas inom förskola och skola och om 
det fanns skillnader mellan dessa verksamheter. För att få svar på detta genomförde 
vi kvalitativa intervjuer för att ta del av den intervjuades upplevelser och händelser 
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utifrån ett personligt perspektiv. Kvale (1997) menar att genom att använda sig av 
den kvalitativa forskningsmetoden så kan intervjuaren närma sig den intervjuades 
omvärld och få en förståelse för innehållet i personens reflektioner. 
 
Stukát(2005) menar att ju mer utrymme intervjuade personen får, desto mer ny 
information och spännande material får den som intervjuar. Han menar vidare att en 
nackdel med om den intervjuade personen får för stort utrymme i intervjun är att det 
kan vara svårt att jämföra svaren med de andra intervjuerna. För att få ytterligare 
djup i intervjun så använde vi oss av de didaktiska frågorna när, var, hur och varför 
när vi skapade våra frågor till intervjuerna, något som även Kvale (1997) betonar är 
ett bra redskap vid formulerade av intervjufrågor. Kvale(1997) menar att den som 
intervjuar försiktigt bör leda in den intervjuade på spår mot specifika teman utan att 
styra svaren mot förutbestämda meningar. I den kvalitativa forskningsintervjun sker 
ett samspel, då det finns ett gemensamt intresse kring ett specifikt ämne som sedan 
tolkas.  
 
Denna typ av forskningsmetod är inte helt strukturerad då den påminner om ett 
samtal som kan ske i vardagen. Det är inte ett helt öppet samtal men inte heller en 
intervju som består av ett hårt strukturerat frågeformulär. Vi använde oss av 
semistrukturerade intervjuer som innebär att den intervjuade får utveckla sina idéer 
och att det finns möjlighet att ställa följdfrågor under intervjuns gång. Kvalitativa 
insamlingsmetoder är den vanligaste intervjuformen och eftersom metoden upplevs 
som mer strukturerad så skulle frågorna täcka in det temaområde som vi valt i vår 
studie. Vi hade misstankar om att det skulle ske förändringar under intervjuernas 
förlopp och att frågorna under intervjuerna inte skulle följa den tänkta mallen. Detta 
är även något som Denscombe (2009) menar då han anser att den som intervjuar bör 
vara öppen för ändringar gällande ordningsföljden av frågorna och fokuserad på den 
som blir intervjuad. 

 

3.2 Datainsamlingsmetod: 

 

Vi valde att använda oss av diktafon för att spela in intervjuerna för att på så sätt 
underlätta transkriberingen och som en trygghet för att inte missa värdefull 
information.  Repstad (2007) menar att bandspelare underlättar för den som 
intervjuar att observera kroppsspråket och minspel på den intervjuade, när 
intervjuaren inte behöver föra anteckningar under samtalets gång.  Kvale(1997) 
menar att genom den kvalitativa forskningsintervjun finns en bakomliggande tanke 
att få ihop så många olika beskrivningar utifrån den intervjuades upplevelser kring 
temat som det är möjligt. Intervjuaren bör därför vara intresserad och lyhörd för det 
som sägs och kroppsliga uttryck. Vi ansåg att det fanns en svårighet i att hinna med 
att föra anteckningar och med inspelade intervjuer kan man återgå till viktiga delar 
som kan ha en övervägande betydelse för resultatet. Viktiga aspekter som kan 
upplevas vid analys och som har betydelse är att tonfall faller bort om det bara förs 
anteckningar. Men eftersom vi båda alltid var närvarande vid intervjuerna så förde 
den ena av oss stödanteckningar medan den andre intervjuade. Detta underlättade 
för oss när vi sedan analyserade resultatet och vi gemensamt kunde reflektera över 
situationerna. Vi använde oss av lite annorlunda frågor vid intervjuerna med ur och 
skurverksamheterna eftersom de redan använde sig av utomhuspedagogik i sin 
verksamhet (se bilaga 3). Efter varje genomförd intervju så blev de intervjuade 
personerna informerade om att de hade rätt att lyssna igenom intervjuerna om de 
ville tillägga eller förtydliga något.  
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Vi anser att det också finns nackdelar med att tillämpa denna metod då en del av de 
intervjuade upplevdes som mer obekväma och i en intervju är det av vikt att personen 
som blir intervjuad känner sig bekväm och trygg i situationen. Det är inte heller lätt 
att genomföra en bra intervju utan det krävs övning. Kvale (1997) framhåller att 
intervjuaren ska skapa en miljö som gör att den som blir intervjuad känner sig så 
pass lugn och trygg i situationen så att den kan uttrycka sina erfarenheter och 
känslor. De intervjuade hade möjlighet att välja om de ville bli inspelade under 
intervjun eller inte och det var fyra pedagoger av nio som avböjde. Respondenterna 
fick också själva välja var de ville sitta och genomföra intervju. Denscombe (2009) 
menar att ibland kan inspelade intervjuer hämma respondenten.  

3.3 Urval:  

Vi intervjuade nio pedagoger inom förskola och skola, fem i förskolan och fyra i skola. 
Två av pedagogerna arbetade inom ur och skur verksamhet. Vi hade valt ut vilka 
förskolor och skolor som vi ville besöka för intervju men vid kontakt med dem fick vi 
avslag av vissa. Anledningen till att vi valde ut dessa specifika verksamheter var för 
att vi hade en tanke att personal lätt kan påverka varandra och därför ville besöka 
verksamheter som inte samarbetade eller låg i närheten av varandra. Eftersom vissa 
verksamheter avböjde när vi kontaktade dem angående intervju, så blev det slutliga 
urvalet förskolor och skolor som låg nära varandra. Eftersom vi hade tidsbrist att 
genomföra intervjuerna till vår studie så använde vi oss av bekvämlighetsurval, det 
vill säga vi använde oss av förskolor och skolor som vi kände till eftersom vi inte hade 
möjlighet att söka vidare efter nya respondenter. 
 
Alla de intervjuade var kvinnor och verksamma inom yrket. Vi skickade ut 
missivbrevet via mejl men det visade sig att responsen blev låg, vilket gjorde att vi 
istället valde att ta kontakt med förskolorna och skolorna genom telefonkontakt. Det 
gav mer framgång och vi fick snabbt tid för intervjuerna. Två av de intervjuade var 
tidigare etablerade kontakter. Efter telefonkontakten skickade vi ut missivbrevet för 
att också skriftligen delge vad det innebar att ställa upp i vår intervju. Vi valde 
medvetet ut personer som bodde inom rimligt avstånd, från både kommunala och 
privata verksamheter och med olika befattningar för att få så stor variation och djup 
på svaren som möjligt. Eftersom det är mest kvinnliga verksamma inom förskola och 
skola så var det svårt att få tag i en manlig person som vi kunde intervjua. Alla 
respondenter blev tillfrågade om de ville ta del av det färdiga resultatet och fick även 
granska våra anteckningar efter intervju.  
 

3.4  Databearbetning: 

Efter att intervjuerna hade genomförts diskuterade vi först vad vi hade insamlat för 
material och vad vi hade för tankar kring intervjuerna i helhet, både gällande struktur 
samt mängden av fakta. Eftersom vi båda var närvarande vid samtliga intervjuer så 
kunde en av oss intervjua och observera, medan den andra antecknade det som 
sades.  De intervjuer som hade spelats in transkriberades och vi lyssnade på 
materialet flertal gånger, för att tolka vissa tonlägen och så vidare. Vi renskrev våra 
anteckningar på datorn och vi samtalade kring betydelsen av att vi gemensamt 
uppfattade innehållet lika. Denscombe (2009) framhåller att det är av vikt att inte ha 
förutfattade meningar när man ska analysera. Vi försökte förhålla oss till detta både 
före och efter analysen, men det fanns dock en svårighet att inte alls ha några 
förutfattade meningar.  
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Därefter började vi att först kategorisera intervjuerna efter olika frågeställningar för 
att skapa en struktur i det införskaffade materialet. Vi tog ut väl valda delar som till 
exempel likheter och skillnader som respondenterna hade uttalat sig om och som var 
kopplat till vårt temaområde. De delar och citat från pedagoger som var av intresse i 
vår undersökning, använde vi oss sedan av i vår studie. Detta material sammanvävde 
vi sedan med utvalda delar i litteraturen som stärkte materialet i vår undersökning. 
Kvale (1997) menar att det är viktigt att först läsa igenom hela intervjun för att sedan 
återgå till specifika delar för att undersöka vilken mening det fanns i respondentens 
uttalanden. Efter detta bör det ske en återkoppling till intervjuns helhet för att på så 
sätt tillägna sig en fördjupad förståelse angående ämnet.   
 

3.5 Etiska ställningstaganden: 

 

Vi har i vår studie utgått från Vetenskapsrådets (1990) fyra huvudkrav som är 
följande; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Informationskravet innebär att vi som intervjuare ska informera 
respondenten om vårt syfte i vår undersökning. Samtyckeskravet innebär att 
respondenten har valmöjlighet gällande om att vilja delta i intervju eller inte och har 
rätt att när som helst välja att inte längre medverka i vår undersökning. 
Konfidentialitetskravet innebär att vi inte avslöjar respondentens namn eller 
verksamhet och att fiktiva namn används. I denna studie har vi valt att använda oss 
av fiktiva namn som Lisa (förskollärare), Sara (förskollärare), Tina (lärare) och så 
vidare. Informationskravet innebär slutligen att allt material som vi har samlat in 
under intervjuerna endast ska användas till vår undersökning. För att uppnå dessa 
huvudkrav och informera respondenterna om dessa så gav vi alla respondenter ett 
missivbrevet innan intervju ägde rum (se Bilaga 1.)  

 

4. Resultat: 

4.1 Resultatpresentation: 

Samtliga skolor och förskolor som vi besökte och genomförde intervjuerna på låg lite 
i utkanten av en stad i Mellansverige. De som deltog i intervjuerna var Lisa, Sara och 
Greta som är förskollärare inom kommunal förskola. De som också deltog i 
intervjuerna var Anna som är verksam på en privat förskola och Svea som jobbar som 
förskollärare på en privat Ur och skurförskola . Vi har i vår studie även intervjuat 
Tina, Karin och Siv som alla tre är lärare i en kommunal skola. Den sista som vi har 
intervjuat var Gun som är lärare i en privat Ur och skurskola. Vi har i denna del av 
studien valt att presentera de svar som vi fick fram under intervjuerna, men vår sista 
forskningsfråga angående en eventuell skillnad mellan förskolepedagogers och 
lärares användning av utomhuspedagogik kommer att tolkas utifrån våra egna 
reflektioner och från litteratur. En anledning till detta är att vi inte ställde en specifik 
fråga i intervjun ifall pedagogerna själva upplevde några skillnader i verksamheternas 
sätt att bedriva utomhuspedagogik.    
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4.1.1Hur beskriver pedagogerna sin roll som medupptäckare? 

Samtliga respondenter nämnde att deras roll med barnen var att upptäcka naturen 
tillsammans med dem och väcka barnens nyfikenhet. Läraren Gun från Ur och 
Skurverksamheten svarade: 
 

man får se det som de inte ser, till exempel när himlen är vackert rosa. Barnen ser 
ju det men tänker inte på det, eller löven som börjar förmultna. Medupptäckare 
är väl det stora ordet… 

 
Förskolläraren Anna ansåg att pedagogen bör vara uppmärksam på sina egna 
handlingar och läraren Karin menar att det måste finnas ett syfte med aktiviteten 
utomhus för att pedagogen ska bli en god medupptäckare med barnen. Läraren Siv 
framhöll att det är viktigt att hjälpa barnen att upptäcka och uppleva saker i naturen 
och att det görs tillsammans.  
  
Förskolläraren Sara nämnde att personalen finns på förskolegården som stöd och 
hjälp när barnen leker och utforskar. Hon menade vidare att hon ibland genom 
styrda aktiviteter utmanar barnen genom att använda sig av konkreta material som 
till exempel att barnen får leta efter olika sorters blommor som de har pratat om och 
tittat på i faktaböcker. Läraren Karin nämnde också att hon agerade som 
medupptäckare men under mer styrda aktiviteter, då hon ansåg att det är mer styrt 
inom skolans verksamhet.  
  

4.1.2 Pedagogers beskrivning av vad barn lär sig utomhus 

Gällande kunskap och lärande menade samtliga respondenter att i 
utomhuspedagogik så lär sig barnen på olika sätt, till exempel genom sina sinnen, 
kropp och upplevelser. Samtliga respondenter svarade att det går bra att arbeta med 
matematik utomhus med konkreta material till exempel blommor och kottar.  
 

Två respondenter ansåg att det går lättare att individualisera barns lärande utifrån 
deras olika kunskapsnivåer eftersom det i utomhuspedagogik finns ett konkret och 
levande naturmaterial. Flera av respondenterna från både skola och förskola nämner 
att det som barnen gör ska vara efter deras intressen. Läraren Siv påpekade att om 
barnen till exempel har haft utomhusmatematik så är det viktigt att avsluta med en 
lek.  En del respondenter påpekade att barnen får naturupplevelser och att de tar till 
sig nya kunskaper. Förskolläraren Sara sa:  
 

Det är roligt också att dom lär sig av att vara ute och att respektera naturen.  
 
Samtliga respondenter nämnde att utomhuspedagogik är något som bedrivs i skogen, 
på gården eller i en lekpark i närheten. I vårt resultat framkom det att det var åtta av 
nio respondenter som gick till skogen minst en gång i veckan. När de gick till skogen 
så fick barnen till exempel bygga kojor och lära sig att samarbeta och öva motoriken. 
Förskolläraren Anna svarade:  
 

Vi går till skogen väldigt ofta. Där balanserar vi och vi hoppar, just för att stärka 
alla de här motoriska färdigheterna.  
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Respondenterna inom Ur och Skur-verksamheten använde sin närmiljö i större 
utsträckning än kommunala förskolor och skolor och gick till exempel till skogen 
varje dag och gjorde även utflykter till andra ställen för att lättare konkretisera 
lärandet. Samtliga respondenter använde dagligen gården utanför förskolan/skolan 
och de menade att på gården fick barnen öva upp sin motorik i form av balansgång 
och genom att hoppa rep.  

 

4.1.4Fördelar och nackdelar med utomhuspedagogik  

Alla respondenter nämnde att det finns fördelar med utomhuspedagogik och nämnde 
orsaker som till exempel frisk luft, bättre hälsa och utvecklar motoriken var sådant 
som nämndes som en positiv orsak till att vistas i utomhusmiljö. Förskolläraren Lisa 
svarade:  
 

Barnen blir mycket friskare av att vara ute. Det blir mindre smittorisk och sen får 
de ju röra på sig, använda sin motorik på ett helt annat sätt ute än inne.  
 

Respondenterna ansåg också att det fanns nackdelar med utomhuspedagogik och det 
som nämndes var bland annat att respondenterna från Ur och Skur-verksamheterna 
ansåg att barnen blev mer rörliga och hade svårt att sitta still. Gun från Ur och Skur-
skolan svarade:  

 
Jag kan tänka mig att det kan vara en nackdel, för att de här barnen kommer att 
vara väldigt frågvisa och ifrågasättande. De kanske är lite förvildade. Vi har 
upplevt att vi får fler” rörliga” barn som inte klarar av att sitta still i en vanlig 
skola, medan här klarar de av att göra det som de ska eftersom de får 
möjligheten att röra på sig mer.   
 

 

Sju av nio respondenter från förskola och skola tog upp att kläderna var ett 
bekymmer och sju av respondenterna både inom både skola och förskola, menade att 
också vädret påverkade hur ofta de kunde använda sig av utomhuspedagogik.  
 

En annan nackdel med utomhuspedagogik var att fyra av respondenterna kände ökat 
krav på sig själva som pedagog när det gäller att bedriva utomhuspedagogiskt arbete. 
Läraren Gun från Ur och Skur- verksamheten svarade:  
 

Det krävs mer planering och snabb i tanken och flexibel om barnen vill något 
annat. 

 
Förskolläraren Svea från Ur och Skur-verksamheten påpekade också att det finns 
brister i lärarutbildningen som gör att man som pedagog ställs inför högre 
utmaningar. Svea svarade: 
  

 När man gick utbildningen till förskollärare så fick man bara utbildning i 
inomhuspedagogik, men under åren så har man ju lärt sig att man kan plocka ut 
det mesta som man kan göra inne. Det är en träningssak att börja tänka både ute 
och inne när man planerar en aktivitet.  

 
Åtta av respondenterna betonade hur viktigt det är att barnen får röra på sig och att 
de får göra det på ett naturligt sätt, till exempel genom att klättra och springa. Det 
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nämndes också att inomhus är det inte lika tillåtet att springa och skrika, vilket är 
tillåtet utomhus.  

 

5. Diskussion: 

5.1 Metoddiskussion: 

 

Vi hade före intervjuerna bestämt vem av oss som skulle intervjua och föra 
anteckningar, för att det inte skulle bli oklarheter kring arbetsfördelningen. 
Anledningen till att vi valde att båda skulle närvara vid intervjuerna var att vi ville ge 
varandra stöd och också som en säkerhet ifall diktafonen inte skulle fungera och båda 
skulle kunna föra anteckningar. Den av oss som intervjuade hade också i uppgift att 
observera respondentens kroppsspråk och tonläge. Detta är även något som Repstad 
(2007) och Kvale (1997) menar underlättar då intervjuaren inte behöver anteckna 
under tiden som intervjun pågår samt vara intresserad och lyhörd.  
 
Något som förvånade oss gällande intervjuerna var respondenternas reaktion på att 
bli inspelade, då vissa inte ville medverka om inspelning med diktafon skulle ske. En 
orsak till detta kan enligt oss bero på att respondenterna inte kände sig bekväma i 
situationen. Denscombe (2009) anser att det kan hämma respondenten att bli 
inspelad under intervjun. Vi upplevde också en tydlig skillnad när vi stängde av 
diktafonen då respondenterna talade mera fritt. Kvale (1997) betonar att 
omgivningen har stor betydelse för att respondenten ska känna sig lugn och trygg.  
 
En svårighet med semistrukturerade intervjuer är att inte leda in respondenten till ett 
givet svar, utan att låta respondenten själv få reflektera. Denna metod kan skapa 
svårigheter när resultatet ska sammanställas eftersom vi tolkade svaren olika utifrån 
våra egna kunskaper och erfarenheter. För att lättare komma fram till en gemensam 
tolkning av resultatet så började vi att strukturera upp svaren efter frågeställningarna 
och sedan diskutera svaren i helhet för att sedan återgå till mer specifika delar. Vi 
ansåg som vi tidigare nämnt att vi borde ha haft en intervjufråga om respondenterna 
upplevde att det fanns skillnader hur pedagoger bedriver utomhuspedagogik inom 
förskola och skola. När vi försökte att tolka resultatet märkte vi hur olika vi hade 
upplevt vissa intervjuer och respondentens mimik och tonlägen. Men efter att vi 
diskuterat och analyserat så kom vi fram till gemensamma tolkningar och de är dessa 
som sedan kommer att belysas under resultatdiskussionen. Denscombe (2009) 
menar att även om läraren själv anser att denna tillämpar utomhuspedagogik så kan 
vi tolka det annorlunda. Men för att undersöka detta skulle det behöva genomföras 
observationer och det var inte riktigt vårt syfte i denna studie och därför använde vi 
oss enbart av intervjuer. Den här studien är dock begränsad och det finns därför inga 
generella svar. 
 

Fördelar som vi upplevde med denna metod är att det skedde ett öppet samtal och 
miljön som vi befann oss i var lugn. Det blir ett samtal som karaktäriseras av 
lyhördhet och engagemang med ett givande och tagande genom att alla delaktiga har 
ett gemensamt tema som berör. Det blir också ett mer personligt möte med 
respondenten än om vi skulle ha valt att skicka ut enkäter. Alla intervjuer 
genomfördes i lugna miljöer som respondenterna själva hade valt, vilket vi tror 
bidrog till att vissa personer kände sig mer bekväma i situationen.  
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Slutligen har vi i efterhand reflekterat över om vi skulle ha ställt en intervjufråga om 
ifall pedagogerna upplevde att det finns skillnader mellan hur förskola och skola 
använder sig av utomhuspedagogik, eftersom det kanske skulle ha bidragit till ett 
djupare resultat.  

6. Resultatanalys 

6.1 Hur beskriver pedagogerna sin roll som medupptäckare? 

 
Utifrån vårt resultat har vi i denna del gemensamt analyserat och tolkat utifrån våra 
forskningsfrågor samt tagit stöd av litteratur och forskning.  Denscombe (2009) 
anser att analysen ska länkas samman av material och fakta som insamlats.  
 
I våra intervjuer visade det sig att alla nio pedagogerna delade ett gemensamt synsätt 
gällande utomhuspedagogik och deras roll med barnen. De betonade att deras roll var 
att tillsammans med barnen upptäcka naturen, att vara en medupptäckare. Vår 
slutsats av detta är att pedagogerna har en vilja att vara en god medupptäckare med 
barnen och vill utforska naturen utifrån deras villkor. Granberg (2000) menar att 
lärandet och upptäckandet tillsammans med barnen bygger på pedagogens genuina 
intresse för natur. Han menar att om pedagogen ska bli säkrare i sin roll som 
medforskare så måste pedagogen successivt öka sina kunskaper och erfarenheter.  
 
I vårt resultat framkom det att respondenterna ansåg att det bör finnas ett syfte med 
den aktivitet som genomförs utomhus och vi tolkade det som att respondenterna 
hade ett syfte med sina utomhuspedagogiska aktiviteter till exempel genom att de 
planerade aktiviteter som de sedan genomförde på gården eller i skogen. Eftersom 
respondenterna upptäckte och utforskade miljön till exempel på gården och i skogen 
med barnen så intog de en roll som medupptäckare. Deras tanke var att utmana 
barnen och få barnen att utforska och upptäcka saker som de inte hade reflekterat 
över. Detta är också något som Eriksson (2002) framhåller när han menar att 
pedagogen som medupptäckare har ett ansvar att utmana barnen samt låta barnen 
utforska naturen. Barnens upptäckter ligger då till grund och pedagogen ska visa 
lyhördhet, engagerad och ge uppmärksamhet till barnen. 
 
I vårt resultat framkom det att pedagogerna från förskolan mer uppfattade barns 
utomhusvistelse som fri lek där barnen upptäckte saker enskilt och tillsammans med 
pedagogen på gården eller i skogen. Pedagogerna fanns i barnens närhet som stöd 
och hjälp i deras utforskande av utomhusmiljön. Vår tolkning är att pedagoger kan 
inta en roll som medupptäckare både i styrda och i fria aktiviteter och att det inte är 
platsen eller formen av aktivitet som påverkar utan mer pedagogens grundsyn.  
Pedagogens grundsyn bygger på egna värderingar och erfarenheter vilket gör att 
verksamheten påverkas och prioriteras olika. Vår tolkning utifrån resultatet är att 
lärarna har uppfattningen att målen i styrdokumenten bör uppfyllas och att platsen 
där lärandet sker inte spelar så stor roll, till exempel i klassrummet eller i skogen. 
Förskolelärarna hade inte samma krav på sig att uppfylla mål i lika hög grad som 
lärarna vilket bidrog till att de därför tillät barnen att utforska och lära mer både i 
leken och tillsammans med pedagogen, och då främst på gården eller i skogen.  
 
I vårt resultat framkom det att lärarna ansåg att det fanns en svårighet att uppnå 
målen utomhus eftersom de kände en osäkerhet kring hur de skulle genomföra 
undervisningen. Detta kan vara en anledning till varför utomhuspedagogik inte 
används i samma utsträckning som inomhuspedagogik.  



 

18 

6.2 Pedagogers beskrivning av vad barn lär sig utomhus 

I vårt resultat framkom betydelsen av att konkretisera material för att öka barnens 
lärande och att dessa material lättare finns att tillgå i naturen. En orsak till denna 
uppfattning kan vara att det är lättare för barnen att skapa sig en bild när de kan 
använda sig av sina sinnen och kropp i en verklighetsbaserad kontext. Hellman och 
Sunnebo (2009) menar att kunskap kan kännas meningsfull om den konstrueras och 
bearbetas i en miljö med konkreta material eftersom kunskapen blir mer hanterbar, 
till exempel i skogen. Vår slutsats är att konkreta material i en verklighetsbaserad 
kontext underlättar för pedagogen att närma sig barnen och deras olika lärstilar, 
eftersom ett utomhuspedagogiskt arbete stimulerar flera sinnen.  
 
Gällande användningen av utomhusmiljön så framkom det i resultatet att åtta av nio 
respondenter gick till skogen och att alla hade tillgång till naturen. Vår tolkning är att 
pedagogerna kände sig motiverade att bedriva utomhuspedagogik och en anledning 
till detta kan vara tillgången till skogen. Men det fanns en skillnad mellan förskolan 
och i skolan gällande vilka aktiviteter som man använde sig av och i vilken 
utsträckning de genomfördes. I förskolan använde sig pedagogerna mer av fria 
aktiviteter och mer konkret material, till exempel kottar. En anledning till detta kan 
vara att pedagogerna inom förskolan är mer utomhus. I skolan använde pedagogerna 
sig mer av styrda aktiviteter och bedrev mer undervisning inomhus, vilket medförde 
att de inte använde lika mycket konkret material från naturen.  
 

Alla respondenter var överens om att utevistelse ökar motoriken och främjar barnens 
rörelsebehov som inte kan tillgodoses i lika hög grad inomhus. Vår uppfattning är att 
i inomhusmiljö så finns det inte tillgång till stora lokaler och det skapar en orolig 
stämning i barngruppen. Brügge, Glantz och Sandell (1999) belyser att i forskning så 
har det visat sig att utomhusvistelse har en positiv inverkan på barns motoriska 
utveckling.  
 
I resultatet framkom det att respondenterna använde sig av utomhuspedagogik och 
att mer än hälften av de tillfrågade använde sig av utomhusmatematik. Vår tolkning 
är att pedagogerna använde sig av matematik för att inom det ämnet är det enklare 
att hitta olika metoder att arbeta med utomhus till exempel när det gäller att sortera, 
räkna antal och mäta. Vidare anser vi att ämnet är aktuellt och förknippas ofta av 
pedagoger med utomhuspedagogik. Som vi ser det kan en annan orsak vara att flera 
av pedagogerna både inom förskola och inom skola hade fått gå en fortbildningskurs 
under en dag där fokus låg just på matematik.  
 

I resultatet framkom det att respondenterna bedrev utomhuspedagogik i lekparker, 
skogen samt på förskolegården och skolgården. Björklid (2005a) anser att barnen till 
stor del vistas utomhus på förskolegården och skolgården och att det därför ska 
finnas ett tilltalande innehåll på gården och stora ytor till barnen att röra sig på, 
eftersom barnens lek utomhus består av fysisk kontakt och rörelser. Vår tolkning är 
att pedagogens bemötande av barnet och egna engagemang ligger till grund för hur 
stor barns upptäckarglädje blir. För de yngsta barnen så är förskolegården väldigt 
intressant och skapar trygghet. 
 

6.3 Fördelar och nackdelar 

I resultatet framkom det att respondenterna upplevde att det fanns en fördel med 
utomhuspedagogik vilket var att barnen utvecklade sin motorik och var friskare. 
Läraren från Ur och Skur-verksamheten sade att barn i deras verksamhet är mer 
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rörliga och vetgiriga. Vår tolkning är att fysiska aktiviteter gynnar alla barn oavsett 
vilken verksamhet som de befinner sig i, men att de barn som går i en Ur och Skur-
verksamhet är mer vana att få utlopp för sitt rörelsebehov. Detta kanske kan upplevas 
i en traditionell skola som att barnen är mer rörliga eftersom de har använt sig av ett 
mer upplevelsebaserat lärande där de har fått arbeta aktivt med kroppen och sina 
sinnen. Barn har ju också olika stort behov av att röra på sig och detta kan de få 
utlopp för i utomhusmiljö då de begränsas i inomhusmiljön eftersom det ofta inte 
finns så stort platsutrymme. Vår tolkning är att aktiviteterna inom skolans ramar är 
tidsbegränsade vilket kan medföra att utevistelsen inte sker i lika hög grad som i 
förskolan. Vår åsikt är att lärarna har uppfattningen att barnens rörelsebehov 
tillfredställs till exempel på raster och gymnastiklektioner. Visserligen står det i 
läroplanerna att barnen ska få möjlighet att vistas utomhus, men det står inte i vilken 
utsträckning eller i vilken form till exempel på rasten, fri lek eller undervisning. 
 
Något som också framkom i resultatet var att en förskollärare från Ur och Skur-
verksamheten menade att det fanns brister i lärarutbildningen men att hon hade lärt 
sig genom att arbeta med utomhuspedagogik och nu kände sig mer säker att använda 
sig av den här pedagogiken. Vår tolkning är att många nyexaminerade lärare kan 
känna osäkerhet kring att bedriva arbete utomhus. Vår tolkning är att inom Ur och 
Skur – verksamheten borde lärarna ha fått ökad kunskap kring utomhuspedagogik då 
deras profil är inriktad på utomhuspedagogiskt arbete samt att pedagogen själv bör 
ha ett personligt intresse i ämnet. Detta är också något som framhålls av Dahlgren 
och Sczcepanski (1997) som menar att det uppstår osäkerhet hos pedagogerna om de 
har brister i sin utbildning eller inte har förtrogenhet angående vilka 
utomhusaktiviteter som kan bedrivas, när läromedel och klassrummet ska ersättas.  
 

6.3 Skiljer sig arbetssättet inom utomhuspedagogik mellan förskola och 
skolan? 

 Vår sammanställning och analys av resultatet skulle, som vi tidigare nämnt, ha 
underlättats om vi skulle ha ställt en specifik fråga om pedagogerna själva upplevde 
att det fanns en skillnad mellan hur förskola och skola använder sig av 
utomhuspedagogik i verksamheten.  
 

Vår uppfattning är att skillnaden i arbetssättet mellan förskola och skola inte var så 
stor som vi först trodde att den skulle vara. Vår slutsats är att det dock fanns en 
skillnad i respondenternas beskrivning av utomhuspedagogik och hur de bedrev 
utomhuspedagogik samt hur de beskrev sin roll som medupptäckare. Pedagogerna 
inom förskolan och skolan ansåg att de tillsammans med barnen var medupptäckare 
och hjälpte dem att upptäcka saker utomhus i verksamheten. Sedan varierade det i 
hur stor utsträckning som utomhuspedagogik tillämpades. Det framkom under 
intervjuerna att det fanns en osäkerhet att använda sig av utomhuspedagogik då det 
inte fanns tillräckligt med arbetsmaterial att använda sig av, speciellt i skolans 
verksamhet.  
 
Vidare framkom det i resultatet att en orsak till varför utomhuspedagogik inte bedrivs 
i lika stor utsträckning i skolan kan vara att tre av pedagogerna inom skola kände 
högre krav på sig själva eftersom de har mål att uppnå i läroplanen för skolan, 
jämfört med pedagogerna i förskolan som såg utevistelsen som en naturlig del i 
verksamheten och där lärandet inte betonades lika hög grad. Vår tolkning är att det 
krävs mer planering att genomföra utomhuspedagogik och att många pedagoger i 
skolan vill ha ett färdigt arbetsmaterial där det också finns tillgång till 
lärarhandledning. I utomhuspedagogik får pedagogen själv leta material och hitta på 
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egna aktiviteter vilket tar mer tid och kräver en noggrannare planering. I förskolan 
planerar pedagogerna vilken miljö de ska befinna sig i, men inte vad som ska hända 
utan utgår ofta från barnens intresse och önskemål och är därför mer flexibla i sin 
yrkesroll.  
 
 
Det fanns skillnader i hur förskolan och skolan använde sin närmiljö. Det framkom i 
våra intervjuer att samtliga pedagoger inom förskolan använde sig av sin närmiljö 
som gården eller skogen, medan i skolan så användes gården flitigt på rasterna, men 
det blev inte mycket utflykter till skogen.  
 
Likheter som fanns mellan förskolan och skolan var att pedagogerna ansåg att 
utomhusvistelsen ska utgå från barnets intresse och att fördelar med att bedriva 
utomhuspedagogik är att det främjar barns hälsa och motorik. Det fanns dock 
skillnader i hur de olika verksamheterna värderade för- och nackdelar med 
utomhuspedagogik. I förskolans verksamhet var bristfälliga kläder och vädret den 
största bidragande orsaken till att utomhuspedagogik inte kunde bedrivas i önskad 
utsträckning, medan i skolans verksamhet låg fokus mer på osäkerhet hos pedagogen. 
Pedagogerna ansåg att det var föräldrarnas ansvar att förse barnen med bra 
ytterkläder så att de kunde bedriva utomhuspedagogik. Vår tolkning utifrån resultatet 
är därför att pedagogen prioriterar inomhusundervisning om barnen inte har bra 
ytterkläder och vi anser att det är synd att föräldrarna inte förser barnen med 
lämpliga ytterkläder eftersom barnen då går miste om utevistelse.   
 
7. Egna reflektioner 
Vår tolkning är att pedagogen som en god medupptäckare bör kunna skapa 
reflektioner för att vidga barnens tankegångar som leder dem till nya upplevelser och 
kunskap i naturen. Vi tolkar också att det krävs förmåga hos pedagogen att uttrycka 
sig tydligt när de till exempel ska utforska något med barnen och väcka barnens 
tankar. Innehar inte pedagogen denna förmåga kan det uppstå missuppfattningar och 
barnen tar till sig felaktig kunskap. Av denna anledning är det av vikt att det finns tid 
till reflektion under eller efter en aktivitet för att återkoppla och synliggöra barnens 
tankar. 
 
Våra slutsatser kring utomhuspedagogik är att det måste ske en förändring i 
pedagogens roll som medforskare och upptäckare med barnen. I vår analys och 
diskussion av resultatet kom vi fram till att skillnaderna i förskolans och skolans sätt 
att bedriva utomhuspedagogik skiljer sig utifrån pedagogernas förhållningssätt till 
vad som är lärande och vad som prioriteras i verksamheterna. I grund och botten är 
det pedagogens egna förhållningssätt till utomhuspedagogik som avgör om barnen 
ska få ett upplevelsebaserat och konkret lärande i utomhusmiljö. Det sker, enligt den 
forskning och litteratur som vi tagit del av, för lite utomhuspedagogik, trots att 
studier har visat att barnen behöver ett mer upplevelsebaserat lärande för sin 
kunskapsinhämtning. Det bedrivs mest utomhuspedagogik i fristående förskolor och 
skolor och vi anser att den traditionella verksamheten borde ta efter vissa bitar som 
positivt skulle påverka allas hälsa och utveckling. I vår studie framkom det att barn 
som går i skolans ur och skur-verksamheter blir mer rörliga och vetgiriga och vår 
fundering blev om barn som har svårt att anpassa sig i traditionella skolor blir 
placerade i dessa verksamheter för att få mer utlopp för sin rörlighet till exempel för 
att klasserna är mindre? Vi undrar om det finns tillräckligt med resurser om många 
barn med svårigheter placeras i dessa verksamheter? I studier har det visat sig att i 
dagens samhälle så ökar andelen barn med bokstavskombinationer och med andra 
svårigheter och vår uppfattning är att det finns en risk att föräldrar placerar barnen 



 

21 

på dessa friskolor. Vi anser också att det är viktigt att förskolor och skolor som 
bedriver ett aktivt utomhuspedagogiskt arbete inte enbart lägger fokus på att det ska 
utföras fysiska aktiviteter utan att det finns ett meningsfullt syfte och ett mål som 
också främjar lärande, kunskap och utveckling.  
 
Barnen ska inte heller bli drabbade av att inte få ha utomhuspedagogik för att 
pedagogen är osäker eller inte har tillräckligt med material. Vi tror att det är av den 
anledningen som många pedagoger föredrar att bedriva inomhuspedagogik eftersom 
det finns traditionella läromedel och handledningar som en trygghet. Vi valde just 
detta ämne för vår undersökning då det i dagens samhälle är fokus på människors 
hälsa och att fler barn i förskola och skolan har svårigheter med koncentration och 
har ett ökat behov av att få använda kroppen i sökande efter kunskap. Vi skulle gärna 
ha genomfört även observationer av pedagoger som bedriver utomhuspedagogik för 
att se i vilken utsträckning och hur de använder sig praktiskt av utomhuspedagogik, 
men det fanns inget utrymme för det i detta arbete.   
 
Vi hoppas att vår undersökning kan vara till någon hjälp i pedagogers strävan efter 
utveckling i utomhuspedagogik.  
 

7.1 Nya forskningsfrågor: 

Under arbetets gång har det kommit upp funderingar som vi skulle vilja forska lite 
mer kring och dessa är följande:  
• Det framkom av två pedagoger från Ur och skur-verksamhet både inom förskola och 
inom skola, att det var oklart om övergången för barn inom Ur och skur-verksamhet 
skulle få svårare att anpassa sig i en traditionell skola eftersom dessa barn enligt dem 
är mer rörliga och vetgiriga. Detta skulle därför vara intressant att undersöka vidare 
och se om det finns någon skillnad mot barn som hela tiden har gått i en traditionell 
skola?  
• Under vår studie så framkom det att ämnet matematik var en del i 
utomhuspedagogik inom både förskolan och skolan och pedagogerna nämnde inte 
några andra ämnen. Vi skulle därför vilja undersöka varför det inte finns mer 
material för båda verksamheterna inom andra ämnen?  

 

7.2 Pedagogisk relevans: 

Vi anser att det är viktigt att bedriva både utomhuspedagogik och inomhuspedagogik 
och att de inte ska särskiljas. Om det skulle finnas fler fortbildningar för verksamma 
inom förskola och skola och ett ökat krav på pedagogerna att bedriva ett sådant 
arbetssätt så är vår hypotes att pedagogen skulle nå fler barn och öka barnens 
upplevelser och kunskaper vilket leder till en god läroprocess. En nackdel i både 
förskola och skola är att barn och elevgrupperna är stora och utrymmena är små 
vilket vi anser skapar mer konflikter. Vår uppfattning är att konflikterna skulle 
minskas om barn/elever skulle få bedriva mer undervisning utomhus eftersom 
uterummet är stort och ger större möjligheter till att röra sig. Genom att utemiljön 
erbjuder ett rikare utbud av variationer så krävs det ett ökat samarbete av barnen, 
något som vi anser att barnen behöver träna på från tidig ålder. Vi anser också att 
genom ett variationsrikt och lustfyllt lärande i interaktion med natur och andra så 
fördjupas en medvetenhet hos barnen som pedagoger måste bevara och upprätta 
hålla då det är värdefull kunskap i det livslånga lärandet. Av denna anledning borde 
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fler lärare fundera kring hur de vill bedriva sin verksamhet och ta tillvara 
utomhuspedagogikens många fördelar.  
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Bilaga 1 

 
Missivbrev 
 

 

Vi är två studenter på Mälardalens Högskola som under hösten 2010 ska skriva ett 

examensarbete om pedagogens förhållningssätt till utomhuspedagogik och vilket 

arbetssätt inom utomhuspedagogik som tillämpas i förskola och skola. För att kunna 

undersöka detta närmare kommer vi att intervjua pedagoger. Vi kommer att använda 

oss av diktafon samt föra stödanteckningar. Om diktafon inte medges vid intervju så 

hör gärna av er till någon av oss. Intervjun beräknas ta ca 30 minuter.  Vi utgår från 

de forskningsetiska reglerna2 vilket bland annat innebär att det inte kommer att 

förekomma några namn varken på respondenterna eller på verksamheten. 

Respondenterna kan när som helst avbryta sitt deltagande. Respondenterna har även 

rätt att få ta del av det färdiga examensarbetet. 

 

För vidare frågor ta gärna kontakt med oss: 
Linda Haanpää: xxxxxxx       Mail:  lha07001@student.mdh.se 
Pia Andertjärn: xxxxxxx        Mail:  pan07004@student.mdh.se 
Karin Engdahl (handledare)           Mail:  karin.engdahl@mdh.se 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2  De fyra grundläggande forskningsetiska reglerna inom humanistisk- 
samhällsvetenskaplig forskning. Dessa regler är följande: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
 

mailto:lha07001@student.mdh.se
mailto:pan07004@student.mdh.se


Pia Andertjärn och Linda Haanpää 

 

 

 

Bilaga 2 

Intervjufrågor 
 

Vad har ni för utbildning? 
 
Hur uppfattar du begreppet utomhuspedagogik och vad betyder det för dig?  
 
Kan utomhuspedagogik stimulera barns lärande och i sådana fall på vilket sätt? 
 
Hur ofta bedriver du utomhuspedagogik? 
 
Har ni genomgått fortbildning i utomhuspedagogik? 
 
Anser ni att det ställs högre krav på dig som pedagog att genomföra ett 
utompedagogiskt arbete mot inomhuspedagogik? 
 
Vad anser ni att det finns för orsaker till att bedriva utomhuspedagogik? 
 
Upplever ni att personal i verksamheten använder sig av utomhuspedagogik och i 
vilken utsträckning tillämpar de detta?  
 
Brukar ni använda er närmiljö?  
 
Anser ni att det finns några fördelar och eventuella nackdelar med att bedriva 
utomhuspedagogik och vad? 
 
Är det något mer ni vill tillägga? 
 
 



Pia Andertjärn och Linda Haanpää 

 

 

Bilaga 3 

Intervjufrågor till ur och skur -verksamheterna 

Vad har ni för utbildning? 
 
Hur länge har ni arbetat som pedagog? 
 
Vad innebär utomhuspedagogik för dig? 
 
 Anser ni att utomhuspedagogik underlättar individualisering av barns lärande? 
 
Bedriver ni utomhuspedagogik under hela dagen?  
 
Vilken roll anser ni att pedagogen har när det gäller utomhuspedagogik? 
 
Har ni genomgått fortbildning i utomhuspedagogik? 
 
Anser ni att det ställs högre krav på dig som pedagog att genomföra ett 

utomhuspedagogiskt arbete mot inomhuspedagogik? 
 
Brukar ni bara använda er närmiljö, i sådana fall på vilket sätt? 
 
Anser ni att det finns några fördelar och eventuella nackdelar med att bedriva 

utomhuspedagogik? 
 
Är det något mer ni vill tillägga? 
 


