
Självständigt arbete på grundnivå
Independent degree project  first cycle

Huvudområde: Pedagogik

Major Subject: Education

”Det finns inget dåligt väder bara dåliga kläder”

En kvalitativ studie om pedagogers uppfattningar om utomhuspedagogik i förskolan

Petra Bjermquist



MITTUNIVERSITETET 
Avdelningen för utbildningsvetenskap

Examinator: : Anneli Hansson, anneli.hansson@miun.se 

Handledare: Charlotta Rönn, charlotta.ronn@miun.se
Författare: Petra Bjermquist, pebj0905@student.miun.se
Utbildningsprogram: Förskollärarprogrammet, 210 hp
Huvudområde: Pedagogik
Termin, år: Ht, 2016

mailto:charlotta.ronn@miun.se


Abstrakt
Syftet med denna studie har varit att undersöka pedagogers uppfattningar om
hur  utomhuspedagogik  kan  påverka  barnens  utveckling  och  lärande  i
förskolan. För att ta reda på detta har jag använt mig utav en kvalitativ studie
med  intervjuer  som  metodval.  Intervjuerna  har  genomförts  med  fyra
pedagoger  på  olika  förskolor.  Intervjuerna  har  spelats  in  för  att  sedan
transkriberas och analyseras.  I  resultatet har fyra olika huvudrubriker vuxit
fram:  Pedagogernas  syn  på  utomhuspedagogik,  att  arbeta  med
utomhuspedagogik  för  att  stödja  barnens  utveckling  och  lärande,
pedagogernas roll utomhus och pedagogernas syn på vilka hinder som finns
med utomhuspedagogik. Ur resultatet går det att utläsa att pedagogerna har
en uppfattning om att utomhuspedagogiken kan påverka barnens utveckling
och lärande genom att  barnens alla sinnen stimuleras,  motoriken utvecklas,
hälsan främjas, leken stimuleras och matematiken och naturvetenskapen får en
naturlig  del  i  verksamheten.  Pedagogerna  uppfattar  att  sin  roll  är  att  vara
medforskare tillsammans med barnen.

Nyckelord: utomhuspedagogik, sinnen, motorik, lek, hälsa, medforskare, väder,
matematik, naturvetenskap, uppfattningar
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1. Inledning
Under min förskollärarutbildning har utomhuspedagogik i förskolan väckt ett
stort  intresse  hos  mig  och  i  denna  studie  vill  jag  studera  pedagogers
uppfattningar om utomhuspedagogik i förskolan. Ideland & Malmberg (2010)
beskriver utevistelsen som en rådande norm i dagens förskolor och enligt egna
iakttagelser jag gjort har utevistelsen en given plats på varje förskola. Jag har
uppmärksammat att föräldrar ofta betonar att de vill att barnen ska vara ute
mycket på dagarna och enligt egna erfarenheter lyfter pedagoger gärna fram
att  barnen har varit  ute  under  dagen när  de  pratar  med föräldrar  om hur
dagen har varit. Men trots att många föräldrar lyfter fram att de vill att barnen
ska vara ute mycket så menar Änggård (2014) att barn idag är utomhus mycket
mindre än tidigare generationer.

Vad beror det då på att nutidens barn är utomhus mindre? Änggård (2014)
beskriver att några förklaringar till detta kan vara att barn nu för tiden ägnar
mer tid vid skärmar såsom TV och datorer och det är mer vanligt att barnen
har schemalagda aktiviteter på fritiden istället för möjlighet till fri lek. Kanske
är utomhuspedagogik på förskolan extra viktig i den tid vi lever i nu på grund
av  just  detta.  Detta  är  något  som  kan  speglas  i  detta  citat:  ”Att  vistas  i
naturmiljöer på 2000-talet  är med nödvändighet något  annat än det  var  på
1900-talet. En stor skillnad är att dagens barn är beroende av vuxna för att få
en relation till naturen” (Änggård, 2014, s. 9). McClintic & Pretty (2015) lyfter
fram  vikten  av  att  barnen  får  tillgång  till  utomhusvistelse  när  de  är  på
förskolan just eftersom barn idag spenderar alltmer tid inomhus. De beskriver
anledningar som att vi är flera människor som ska vistas på en mindre yta idag
och att det har blivit farligare att vistas i vissa områden. De menar även att
föräldrar jobbar mer nu än vad de gjorde i tidigare generationer.  

Jag ser på utomhuspedagogiken som ett gott komplement i verksamheten, där
man kan nyttja miljön på och utanför förskolegården. Det finns forskning som
stödjer  arbete  med  utomhuspedagogik  i  förskolan  och  lyfter  fram  dess
egenskaper  och  det  går  även  att  finna  stöd  i  läroplanen  för  förskolan.  I
läroplanen för  förskolan står  det  att  ”barnen ska kunna växla  mellan olika
aktiviteter  under  dagen.  Verksamheten  ska  ge  utrymme  för  barnens  egna
planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus.
Utomhusvistelsen  bör  ge  möjlighet  till  lek  och  andra  aktiviteter  både  i
planerad miljö och naturmiljö” (Lpfö 98, 2010, s. 9). Enligt Szczepanski (2014)
som  forskar  kring  utomhuspedagogik  är  utomhuspedagogiken  av  stor
betydelse för att uppnå ett variationsrikt lärande. Utomhuspedagogiken kan
stimulera  barnens  tänkande,  motivation  och  hälsa  och  han menar  även att
utomhuspedagogiken skapar förutsättningar för ett lärande där vi får nyttja
sinnen  så  som  lukt,  smak,  känsel  etcetera.  Olsson  (2015)  beskriver
utomhuspedagogiken  som  ett  bra  komplement  till  den  traditionella
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pedagogiken och menar att den kan användas till att arbeta mot läroplanens
mål.  Han menar  dock  att  alla  pedagoger  inte  är  medvetna  om  just  denna
möjlighet utan många menar att anledningarna till att de är ute är att barnen
leker så bra och att de mår bra av att vara utomhus. Att pedagogerna inte är
medvetna om detta kan ses som ett problem och jag vill därför med denna
studie  undersöka  utomhuspedagogikens  möjligheter  så  att  detta  kan
synliggöras för pedagoger i förskolan.
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2. Forskningsöversikt
I det här kapitlet kommer jag att presentera den teoretiska bakgrunden inom
detta område utifrån tidigare forskning.  Detta kommer att  presenteras med
fyra  stycken  huvudrubriker  samt  tillhörande  underrubriker.  (Teoretisk
utgångspunkt,  utomhuspedagogikens  rötter,  definition  av  begreppet
utomhuspedagogik,  barns  utveckling  och  lärande  kopplat  till  utomhuspedagogik,
pedagogens  roll  i  barnens  lärande  utomhus,  hinder  med  utomhuspedagogik).  Jag
kommer i detta arbete att använda mig av begreppet utomhuspedagogik när
jag pratar om den pedagogiska verksamheten i utomhusmiljö.

2.1 Teoretisk utgångspunkt
I detta kapitel kommer jag att ta upp John Deweys teorier om barns lärande,
vilket kommer att genomsyra denna studie.

2.1.1 John Dewey
John Dewey var en amerikansk filosof och pedagog som levde mellan åren
1859  och  1952  (Dewey,  2004).  Dewey  (2004)  myntade  det  numera  kända
begreppet ”learning by doing” som innebär att barn lär sig genom att göra och
genom  att  teori  och  praktik  förenas.  ”Teori  och  praktik  är  inte  varandras
motsats men väl varandras förutsättning. Därför kan ingendera värderas högre
än den andra” (Dewey, 2004), s. 17).  Han lyfte fram vikten av att barn ska få
växa upp i samspel med natur och kultur och var skeptisk till det dåvarande
skolsystemet  som  enbart  lade  fokus  på  barnens  kunskaps-  och
intelligensutveckling. Kunskap måste kunna ha en verklighetsanknytning för
att  kunna  vara  till  någon  nytta.  Dewey  (2004)  menade  att  barn  måste  få
möjlighet att pröva och experimentera och därmed skaffa sig erfarenheter om
sin omvärld. ”Individen utvecklas genom ett samspel med sin omvärld, lär sig
benämna denna omvärld,  lär  sig  sociala  regler,  lär  sig  förstå  sammanhang
o.s.v.”(Dewey, 2004, s. 17).

Dewey (2004) menade att i lärandet utomhus blir allt mer verkligt då barn får
möjlighet  till  att  använda  alla  sina  sinnen  och  han  lyfte  fram  vikten  av
kontakten med den verkliga miljön. Dewey (2004) ansåg att lärandet bygger på
kreativa lärprocesser där barnens kontakt med utomhusmiljön är viktig både
som  planerad  och  icke  planerad  verksamhet.  Han  lyfte  fram  att  det  är
pedagogens uppdrag att ge levande kunskap till barnen genom praktiska och
verklighetsförankrade övningar.
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2.2 Utomhuspedagogikens rötter
Szczepanski & Dahlgren (2011) beskriver att förr i tiden så arbetade de flesta i
naturen eller i ett jordbrukssamhälle och det har med tiden försvunnit mer och
mer i och med den ökade urbaniseringen. Därför skapades ett stort behov av
att få tillbaka närheten och kunskapen till naturen och miljön. Därmed blev
utomhuspedagogiken ett viktigt inslag i den pedagogiska verksamheten, med
hjälp av utomhuspedagogiken blev det en naturlig koppling mellan teori och
praktik. Även Berg och Fägerstam (2013) tar upp att barn nuförtiden växer upp
med andra förutsättningar än förr och fler och fler bor i städer där tillgången
till naturen inte är så stor. De menar att skogen som en plats för lek inte längre
är lika självklar som förut och lyfter därför fram vikten av att den pedagogiska
verksamheten bör erbjuda den möjligheten.

Sjölander  (2007)  beskriver  att  vårt  nutida  engagemang för  natur,  vildmark,
vilda djur och växter bara har cirka tvåhundra år på nacken. Den turism som
finns för att beskåda vacker natur har vi endast haft i cirka 130 år. Förr hade vi
en annan syn och inställning till naturen då den sågs mer som en nyttotillgång
som exempelvis användes till att jaga och röja skogar. Sjölander (2007) menar
att ”I själva verket präglas människans  inställning till naturen, i de allra flesta
fall, av just en nyttoriktning: naturen är en förrådskammare som vi utnyttjar så
länge det går” (Sjölander, 2007, s. 147).

Änggård (2014)  tar  upp att  det  var  den tyske  pedagogen Friedrich  Fröbels
idéer  kring  barn  och  natur  som  slog  igenom  i  början  av  1900-talet.  Han
skapade en verksamhet som fick namnet Kindergarten och i Sverige översattes
detta till  barnträdgård.  Han menade att  barn skulle  få möjlighet att  besöka
naturmiljöer  regelbundet  och  att  de  skulle  få  lära  sig  att  odla.  Hans  idéer
handlade också enligt Änggård (2014) om att det viktigaste inte var att barnen
skulle lära sig namn på olika djur och växter utan istället att de uppmuntrades
till att uppleva naturen med alla sina sinnen. Ohlsson (2015) lyfter fram att i
början av 90-talet var utevistelsen i förskolan endast en mindre del av tiden på
förskolan och man gick ut för att barnen skulle få leka fritt och för att man som
pedagog skulle kunna ta några steg tillbaka. Under de senaste åren har dock
barngrupperna  i  förskolan  blivit  allt  större  och  detta  har  resulterat  i  att
utevistelsen har fått en större plats i förskolan då man gått ut för att det blivit
för trångt och högljutt inomhus.

2.3 Definition av begreppet utomhuspedagogik
Brugge och Szcepanski (2011) beskriver att begreppet utomhuspedagogik har
många olika tolkningar men deras sätt att definiera begreppet utgår från det
som Nationellt  centrum för  utomhuspedagogik,  Linköpings  universitet,  har
fastställt:

Utomhuspedagogik är ett  förhållningssätt  som syftar till  lärande i växelspel
mellan upplevelse och reflektion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska
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situationer. Utomhuspedagogik är dessutom ett tvärvetenskapligt forsknings-
och utbildningsområde som bl.a. innebär att: lärandets rum även flyttas ut till
samhällsliv, natur- och kulturlandskap växelspelet mellan sinnlig upplevelse
och boklig bildning betonas platsens betydelse för lärande lyfts fram. (Brugge
och Szcepanski, 2011, s. 26)

Szczepanski  &  Dahlgren  (2011)  beskriver  utomhuspedagogiken  som  ett
mångfacetterat begrepp med kopplingar till platsen för lärandet, objektet för
och  sättet  att  lära  men  också  till  miljö  och  hälsa.  De  nämner  mycket  om
platsens betydelse och menar att ”utomhuspedagogiken torde vara ett av få,
om inte det enda exemplet på hur en pedagogik preciseras med ett uttryck som
anger lärandets lokalisering, dess var” (Szczepanski & Dahlgren, 2011, s.25).
Szczepanski  (2013)  menar att  utomhuspedagogiken öppnar upp möjligheter
för ett platsbaserat lärande där det kan ske en växelverkan mellan textbaserad
och  icke  textbaserad  praktik.  Han  beskriver  att  utomhuspedagogikens
pedagogiska  identitet  och  utmärkande  drag  och  därmed  platsperspektiv,
specificeras  av  relationen  att  den  fysiska  natur-  och  kulturmiljön  utgör
ramverket för lärandets innehåll.

Min tolkning utav begreppet utomhuspedagogik baserat på vad den tidigare
forskningen säger blir därmed att utomhuspedagogik är när den pedagogiska
verksamheten bedrivs utomhus och att det finns ett syfte med att vara ute. Att
man  som  pedagog  förstår  varför  man  är  ute  och  hur  man  kan  använda
utemiljön för  att  påverka  barnens  utveckling och lärande.  I  denna  uppsats
kommer  även  ordet  utevistelse  att  användas  och  detta  för  att  ordet
förekommer  i  den  tidigare  forskningen.  När  jag  använde  ordet  utevistelse
kommer jag att syfta till när den pedagogiska verksamheten bedrivs i utemiljö.

2.4 Barns utveckling och lärande kopplat till 
utomhuspedagogik

2.4.1 Kognitivt lärande och barnens sinnen
Bergström  (2012)  beskriver  att  barn  är  mer  fysiskt  aktiva  utomhus  och
Klingberg  (2011)  menar  att  fysisk  aktivitet  har  en  positiv  inverkan  på
inlärningen  då  det  sker  en  stimulering  av  tillväxtfaktorer  som  påverkar
nervcellerna.  Detta  leder  i  sin  tur  till  att  det  påverkar  den  kognitiva
utvecklingen  på  ett  positivt  sätt.   Westerlund  (2008)  visar  på  att
utomhuspedagogik  förstärker  barnens  sinnesintryck.  ”Barn  ska  få  uppleva
med alla sina sinnen och bli berörda” (Westerlund, 2008, s. 7). Även Änggård
(2014) beskriver hur barn upplever sin värld via sina sinnen och hur naturen
kan förstärka barnens sinnesupplevelser.

Naturen hör ihop med barndomen, delvis för att barn till stor del lever via sina
sinnen och naturen ger många tillfällen till sinnesupplevelser. Barn rör sig nära
marken och ser grässtråna, myrorna och nyckelpigorna tydligt. De hör ljudet
av regn som som faller på löven. De känner lukten av multnande löv och den
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söta och samtidigt beska smaken av stensöta. De förnimmer vinden mot huden
och  berusas  av  tyngdkraften  när  de  springer  eller  kanar  nedför  berget
(Änggård, 2014, s. 13).

Szczepanski & Dahlgren (2011) menar att man genom utomhuspedagogiken
får använda sig utav alla sina sinnen och den kännetecknas av man tillägnar
sig  kunskap  genom  upplevda  erfarenheter.  Ericsson  (2002)  menar  att
upplevelser berör hela människan, alla sinnen, känslor, värderingar och tankar
och därför ger ett  lärande som utgår från upplevelser varaktiga kunskaper.
Även Dahlgren (2007) menar att utomhuspedagogik bygger på ett lärande i
autentiska miljöer och att lärandet baseras på egna erfarenheter. ”När lärandet
baseras på egna intryck och erfarenheter och när dessa därutöver blir föremål
för tankar om allmängiltighet, sammanhang och kausala relationer, skapas så
att säga en omedelbar närhet och ett släktskap mellan de situationella och och
de  generella  dragen  hos  kunskapen  (Dahlgren,  2007,  s.  50).    Dahlgren  &
Szczepanski  (2004)  tar  upp  att  det  är  i  mötet  med  verkligheten  som  det
uppkommer frågor kring lärandets  innehåll  och det  kan väckas frågor som
”varför går vägarna där de går?” eller ”varför finns flodar, sjöar, städer?”.

Bergström (2012) beskriver att evidensen, alltså forskning som gjorts för hur
barn når bästa skolresultat pekar på att alla sinnen bör aktiveras i lärandet.
Hon uttrycker att inlärningsförmågan ökar om alla de klassiska fem sinnena
får användas. Med de fem sinnena menas synen, lukten, smaken, hörseln och
känseln. Även Szczepanski & Dahlgren (2011) menar att barnen når en djupare
inlärning med den sinnliga erfarenheten. Dahlgren (2007) lyfter även fram att
utomhuspedagogiken  öppnar  upp  för  möjligheter  att  erbjuda  sammansatta
sinnesintryck. Han beskriver exempelvis att vi genom luktsinnet kan få väldigt
tydliga  minnen  av  de  miljöer  och  händelser  som  de  är  förknippade  med.
Brugge  &  Szczepanski  (2011)  beskriver  hur  naturupplevelser  väcker  vår
nyfikenhet  då  naturen  är  full  av  olika  former,  dofter  och  färger  som  kan
framkalla olika känslor hos oss. Den kan exempelvis väcka vår nyfikenhet då
man för första gången hittar en vacker sten på backen osv.

2.4.2 Hälsa
Berg  och  Fägerstam  (2013)  uttrycker  att  utomhuspedagogik  är  bra  för  den
fysiska och psykiska hälsans skull. Det är viktigt för hälsan att få det dagliga
solljuset och smittospridningen blir mindre. Nelson (2007) beskriver hur det
har skett en förändring kring sjukdomar hos barn och menar att det förut var
vanligare  med  exempelvis  undernäring  och  infektioner  medan  det  största
problemet  just  nu  i  västvärlden  är  övervikt.  Detta  resulterar  i  sin  tur  i
sjukdomar  som  diabetes  och  fetma  hos  barn.  För  att  förebygga  detta
understryker Nelson (2007) vikten av att den pedagogiska verksamheten bör
präglas av en pedagogik som inte endast handlar om kunskapsinlärning utan
även bygger på autonomi samt fysiskt och psykiskt välbefinnande. Änggård
(2014) lyfter fram hur utomhusmiljön ger barnen mer utrymme till rörelse och
detta resulterar till att barnen blir mer hungriga och trötta på ett naturligt sätt.
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Detta leder i sin tur till att det skapas en bra dygnsrytm för barnen samt att de
får bra vanor när gäller aktivitet, vila och kost.

Nelson (2007) menar också att stress hos barn har ökat under dem senaste åren
och hur detta kan medföra en mängd olika problem hos barnen. Han uttrycker
sig ”en sund själ i en sund kropp – samklang mellan kropp och själ (Nelson,
2007,  s.  112).  Det  kan tolkas som att  kropp och själ  hör ihop och påverkar
varandra. Nelson (2007) tar upp hur vi kan påverka barnens välbefinnande och
menar att vi bör öka inslaget av fysisk aktivitet och låta flera sinnen vara aktiva
i läroprocesserna. Även Änggård (2014)  tar upp hur stressnivån blir lägre hos
barnen utomhus då det är mindre buller och inte lika mycket konflikter mellan
barnen.

Bergström (2012) beskriver också hur skillnader i utemiljön påverkar barnen.
De menar att barn som får leka i en naturrik miljö med goda möjligheter för lek
är både lugnare och friskare än barn som får vara i  en mer naturfattig och
enformig förskolegård. De lyfter fram att en god naturrik miljö där barn kan
vistas  under  stora  delar  av  dagen gynnar  barn  med exempelvis  diagnosen
ADHD  då  en  mer  naturrik  lekmiljö  lindrar  graden  av
uppmärksamhetsstörning.  Även  Ohlsson  (2015)  lyfter  fram  att
utomhuspedagogik underlättar tillvaron för barn med ADHD.

2.4.3 Motorik
Gindberg & Jagtøien (2000) beskriver att barnens motoriska utveckling innebär
att  barnet  stegvis  utvecklar  olika  färdigheter  som  har  med  rörelse  och
förflyttning att göra. Man brukar tala om att barnen utvecklar sin finmotorik
och grovmotorik.

Grovmotorik är en samlingsbeteckning på de stora rörelser som ingår då man
lär  sig  att  rulla  runt,  sitta,  krypa,  stå,  gå,  springa,  hoppa,  klättra  osv.
Finmotorik är de finare och mer begränsade rörelser som krävs när man skall
gripa, sy, skriva och göra andra precisionskrävande handlingar med händerna.
(Grindberg & Jagtøien, 2000, s. 31)

Bergström (2012) menar att motoriken förbättras när barnen får vistas utomhus
i naturmiljö.  Barnens motorik utvecklas  genom möjligheten till  bland annat
rörelse vilket även Szczepanski & Dahlgren (2011) genom sin studie påvisar är
viktigt för lärandet. Brugge och Szcepanski (2011) beskriver samma fördel och
menar att naturen erbjuder möjligheter att utveckla sin fysiska förmåga i den
obanade terrängen där både koordinationsförmåga och balanssinne övas.

Även Ohlsson (2015) beskriver naturen som en ultimat plats för att utveckla
motoriken och menar att skogen erbjuder den rätta utmaningen för alla åldrar.
Det finns exempelvis små stenar för det mindre barnet att klättra upp på och
stora stenar för det större barnet. Ericsson (2002) lyfter fram att utevistelsen bör
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kompletteras med regelbundna besök till exempelvis en skogsdunge eller park
för  att  ge  en  mer  allsidig  träning  i  koordination,  kroppsuppfattning  och
rörelse.  Läroplanen  i  förskolan  tar  upp  att  varje  barn  ska  ha  möjlighet  att
utveckla dessa förmågor. ”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar
sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelsen för
vikten att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande (Lpfö, 98, 2010, s. 12).

Granberg (2000) beskriver hur barnens motorik utvecklas i utemiljö när de får
rulla,  åla,  krypa, klättra och balansera. De övar även på sin motorik när de
kastar, fångar, cyklar, släpar, skjutsas och drar. Grahn (2007) tar upp en studie
som lades fram 1997 (Grahn, et al. 1997) som handlar om hur skillnader på
olika  förskolegårdar  påverkar  bland  annat  barnens  motorik.  Resultatet  av
studien visar att barn på mer naturrika gårdar övar sig att springa både snabbt
och uthålligt  och de  tränar  förmågor  som balans,  vighet  och koordination.
Resultatet tolkas som att barn har ett naturligt behov av lek som präglas av
sinnlighet och vidlyftighet där de får utlopp för stor fysisk aktivitet i form av
springa,  klättra,  krypa m.m. Om inte barnen får utlopp för detta så kan de
uppvisa  beteenden  som  kan  uppfattas  som  sämre  förmåga  till  motorisk
utveckling.

2.4.4 Leken
Naturskoleföreningen  (2010)  menar  att  leken  stödjer  barnens  lärande  på
många  sätt  genom  att  fantasi,  inlevelse,  kommunikation  och  förmåga  till
symboliskt  tänkande  stimuleras.  Barnen  utvecklar  även  sin  förmåga  att
samarbeta  och  lösa  problem.  I  läroplanen  för  förskolan  tas  det  upp  vad
förskolan ska erbjuda för typ av miljö för att stimulera bland annat leken och
detta citat  går  att  koppla till  arbete med utomhuspedagogik.  Förskolan ska
enligt läroplanen för förskolan ”erbjuda en trygg miljö som samtidigt utmanar
och  lockar  till  lek  och  aktiviteter.  Den  ska  inspirera  barnen  att  utforska
världen” (Lpfö, 98, 2010, s.9). Naturskoleföreningen (2010) menar att utemiljön
bidrar till att lek lätt uppstår och det är lätt att få in samarbete, rörelse och
upptäckariver.

Gode  (2011)  beskriver  att  leken  är  den  aktivitet  på  förskolan  som  alltid
kommer att ha störst betydelse för barnens utveckling. Det är i leken barnen
uttrycker hur de uppfattar verkligheten och omgivningen och leken ger dem
även en möjlighet att utveckla sin sociala och motoriska förmåga. Grahn (2007)
menar att lek inomhus och utomhus skiljer sig åt. Han menar att utomhusleken
präglas  mer  av sinnlighet  och vidlyftighet.  Med sinnlighet  menas  att  leken
naturligt stimuleras av lukt, smal, känsel, syn, balans, temperatur, hörsel m.fl.
sinnen. Med vidlyftighet menas att barn leker på ett mer ohämmat sätt som
exempelvis kan handla om lekar där barn får möjlighet att springa, sprattla,
klättra, brottas och jaga runt. Miljön blir en mer aktiv del i leken och barnen
låter  i  större  utsträckning  omgivningen  vara  med  och  styra  lekens
händelseutveckling.  Gode  (2011)  beskriver  att  förskolebarnens  lärande
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utvecklas genom det egna agerandet, i upptäckandet och i utforskandet och
menar att det måste finnas tid för fri lek när barnen är ute i skogen för att
barnen ska uppleva att det blir en rolig och lärorik stund. Även Ohlsson (2015)
betonar  vikten  av  att  barnen  behöver  fri  lek  i  naturen.  Änggård  (2011)
beskriver att skogen erbjuder många lekmöjligheter och ”rum” för barnen att
leka olika typer av lekar i .

Änggård (2014) beskriver vilka erbjudanden utomhusmiljön kan ge barnen och
menar att utomhusmiljö öppnar upp för möjligheter till att röra på sig mer.
Exempelvis så lockar jämna ytor barnen till att springa, träd kan inbjuda till
klättring och kojor eller dylika gömställen kan ge en frizon där barnen får vara
ifred och leka ostört. Författaren tar vidare upp att förskolegården ska kunna
inbjuda  till  fantasilek  och  erbjuda  olika  slags  material  som  barnen  kan
använda i sina lekar. Förskolegården bör kunna erbjuda naturmaterial såsom
sand och vatten för att kunna stimulera barnen till låtsaslek, motorisk lek och
experiment. Ohlsson (2015) menar att naturen är viktig för barnens fantasilek
och att det i naturen inte finns några gränser. Exempelvis kan stenar, stubbar
och trädstammar ”förvandlas” till bilar men det kan även bli hus och hemliga
platser för barnen. Även Gode (2011) tar upp att barn ofta har en uppfattning
om vad saker runt omkring dem kan användas till. ”Pinnar blir gärna svärd
eller fiskespön, blommor blir dekorationer eller djurmat, större stenar blir till
möbler eller gömslen vid kurragömmalekar”(Gode, 2011, s. 14).

2.4.5 Matematik och naturvetenskap
Ohlsson (2015) menar att i princip allt barnen gör när de är utomhus går att
koppla till matematik. Han uttrycker att matematik är det ämne som haft störst
genomslagskraft  när  det  handlar  om  utomhuspedagogik.  I  läroplanen  för
förskolan står det att förskolan ska sträva efter att varje barn ”utvecklar sin
förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp
och  samband  mellan  begrepp”  (Lpfö,  2010,  s.).  Gode  (2011)  beskriver  att
utomhuspedagogik handlar mycket  om undersökande och att  undersöka är
enligt läroplanen en del utav matematiken.

Gode (2011) tar upp att utomhus sker matematiken naturligt genom att den
bara  finns  där  och  alltid  är  tillgänglig,  barnen  mäter  avstånd,  känner  på
pinnens tyng och hållbarhet osv.  I  naturen finns även en mängd med olika
former och formler vilket gör att man kan prata och tänka matematik när man
är  ute  i  skogen  tillsammans  med  barnen.  Naturskoleföreningen  (2010)
beskriver att det är i verkligheten de matematiska och fysikaliska fenomenen
finns  och  därmed  handlar  det  om  att  se  matematiken  som  en  del  av
verkligheten.  Ohlsson  (2015)  betonar  vikten  av  att  ta  tillvara  på  barnens
nyfikenhet och på så sätt inspirera dem till att bli intresserade av matematik.
Ohlsson (2015) menar att  matematiken till  största del är praktisk och lyfter
fram möjligheten att kunna hålla på med den i utomhusmiljö där barnen får
använda sina sinnen och lära med hela kroppen. Även Naturskoleföreningen
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(2010) tar upp detta och menar att grunderna i matematikförståelse bör ske
med hela kroppen och alla sinnena.

Ohlsson  (2015)  menar  att  ytterligare  en  möjlighet  som  finns  med
utomhuspedagogik är att naturvetenskapen sker naturligt, den finns där bara
man går utanför dörren. Elfström (2014) lyfter fram frågan vad naturvetenskap
och lärande har med små barn att göra och menar att det är en hel del. För att
små  barn  ska  förstå  hur  världen  fungerar  så  utforskar,  undersöker  och
experimenterar de och just detta är något man gör inom naturvetenskapen.
”Ett  utforskande  och  undersökande  arbetssätt  är  jämförbart  med  ett
naturvetenskapligt” (Elfström, 2014, s. 20).  Ohlsson (2015) menar att det finns
mycket att fascineras  av och undersöka ute i naturen och lyfter fram att de
olika årstiderna  erbjuder en variation.  På våren kan man tillsammans med
barnen ta med sig en lupp och burk ut för att försöka hitta småkryp som precis
vaknat till liv, detta blir ett upptäckande och utforskande. Hösten kan vara ett
bra tillfälle till att arbeta med kretsloppet och skapa en förståelse hos barnen
vad naturen har att erbjuda i form av svamp, frukt och bär.

2.5 Pedagogens roll i barnens lärande utomhus
Ohlsson  (2015)  beskriver  pedagogens  roll  i  barnens  lärande  i  utemiljö  och
menar att man som vuxen bör vara både delaktig och tillgänglig. Utevistelsen
ökar chanserna till att kunna vara just detta då man i naturen enklare kopplar
bort  alla  måsten  som  finns.  Ericsson  (2002)  menar  att  i  utomhusmiljö  blir
ledaren  extra  tydlig  som  förebild  och  är  särskilt  viktig  för  tryggheten  i
gruppen. Även Änggård (2014) beskriver att pedagogen ska stå för tryggheten
och trivseln i skogen och hon lyfter även fram att pedagogen bör vara en god
förebild  och  förmedla  känslan  för  naturen.  Pedagogens  attityd  och
förhållningssätt anses viktigt och det ska synas att de uppskattar att vara ute.
Ericsson (2002) tar upp att ledarens roll är att låta barnen själva ta initiativ i
skogen och att  vara  lyhörd för  barnens upptäckter.  Det  är ledarens roll  att
finnas som stöd för de barn som inte hittar upptäckter och lek på egen hand.

Ohlsson (2015) beskriver att barn har en medfött nyfikenhet som man lätt kan
ta tillvara på i utomhusmiljön då barnen exempelvis upptäcker något. Gode
(2011)  beskriver  mer  om  detta  och  menar  att  vi  bör  vara  medforskare
tillsammans med barnen. Detta innebär att pedagogen tillåter sig fascineras av
det barnet upptäcker och tillsammans med barnet undersöker det som barnet
hittat. Dessa situationer öppnar upp för möjligheter att ställa didaktiska frågor
som kan gynna barnens aktiva lärande. Gode (2011) beskriver vidare att om
man som pedagog är uppmärksam på det barnen upptäcker och är intresserad
kan man direkt fråga barnen om deras hypoteser och barnen upplever även att
pedagogen  är  engagerad  i  vad  de  håller  på  med.  I  och  med  att  man  är
uppmärksam och närvarande i vad barnen undersöker så kan man med fördel
ställa frågor som ”Vad händer om..?”, ”Varför tror du att..?” etcetra. Detta är
även något som Ohlsson (2015) tar upp och beskriver det som att man ska vara
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”medupptäckande”  och  ”medundersökande”  tillsammans  med  barnen  när
man är ute.  Detta innebär att man som pedagog är på samma nivå som barnen
och upptäcker naturen tillsammans med barnen och även att man tillsammans
med  barnen  undersöker  upptäckten.  Ohlsson  (2015)  lyfter  också  fram
”medagerande” vilket innebär att man som pedagog är med och agerar aktivt
när barnet söker efter kunskap om det som de upptäckt.

2.6 Hinder med utomhuspedagogik
Ohlsson (2015) lyfter fram ett klassiskt uttryck ”det finns inget dåligt väder,
bara dåliga kläder” och huruvida detta stämmer eller ej kan det nog finnas
olika åsikter om. Dock beskriver Ohlsson (2015) att kläder efter väder är en
avgörande faktor  för  att  barnen ska kunna uppleva utevistelsen som något
positivt.  Granberg (2000) menar att vädret oftast inte är något hinder för att
kunna vistas ute men däremot måste kläder och utevistelsens längd anpassas
efter vädret.  Ohlsson (2015) menar också att om barnen inte är mätta när de
ska gå ut finns det också en risk för att  de kommer att  frysa eller uppleva
situationen som negativ. ”För att man ska vilja gå ut igen krävs att man fått en
positiv upplevelse av utevistelsen och för att få det måste du som vuxen skapa
förutsättningarna för detta” (Ohlsson, 2015, s. 25). Granberg (2000) beskriver
några avgörande faktorer för att barnen ska kunna få en positiv upplevelse ute
och menar att barnen inte bör kläs på för mycket under vintertid utan måste
vara klädda så att de kan röra på sig ordentligt. Har de för mycket kläder och
blir orörliga så kommer de att frysa ännu mer eftersom de står still.

Även Änggård (2014) tar upp vad som skulle kunna vara eventuella hinder
med  utomhuspedagogik  och  lyfter  fram  vikten  av  en  balans  mellan
inomhusvistelse och utomhusvistelse. Hon menar att det kan vara stressande
för  särskilt  små  barn  att  vara  ute  hela  dagarna  men  denna  stress  handlar
framförallt om en fysisk stress som handlar om att det kan vara jobbigt för
dem att  gå  ut  tidigt  på  morgonen.  Fägerstam (2012)  tar  också  upp en  del
eventuella hinder med att bedriva utomhuspedagogik i förskolan och menar
att  pedagogernas  brist  på  självförtroende  gällande  utomhuspedagogik  kan
påverka. Det som även nämns som hinder med utomhuspedagogik i förskolan
är tid och resurser.
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3. Syfte
Syftet med denna studie är att undersöka pedagogers uppfattningar om hur
utomhuspedagogik kan påverka förskolebarnens utveckling och lärande.

Frågeställningar
– På  vilket  sätt  anser  pedagogerna  att  utomhuspedagogik  påverkar

barnens utveckling och lärande?
– Vilka  erfarenheter  har  pedagogerna  av  att  arbeta  med

utomhuspedagogik i förskolan?
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4. Metod
I detta kapitel presenteras metodvalet för denna studie, hur urvalet har gått
till, etiska grunder, hur studien genomfördes och en analys av insamlat data.
Undersökningens validitet  och reliabilitet  diskuteras och i  slutet  av kapitlet
finns en metoddiskussion.

4.1 Metodval
Syftet med denna studie var att ta reda på pedagogers uppfattningar om hur
utomhuspedagogik i förskolan kan påverka barnens utveckling och lärande.
Det  tillvägagångssätt  som användes  för  att  genomföra  undersökningen var
intervju med fyra stycken pedagoger.

4.1.1 Intervjuer
I denna studie valdes intervju med olika pedagoger som metod och Eriksson-
Zetterquist & Ahrne (2015) menar att intervju som metod har många styrkor.
De beskriver  att  man på kort  tid  kan få  möjlighet  att  lyssna till  flera  olika
personers tankar och reflektioner om ett samhällsfenomen ur deras synvinkel.
Författarna  tar  också  upp  att  man  i  en  intervju  har  möjlighet  att
uppmärksamma  intervjupersonens   språkbruk,  normer  och  emotioner.
Kvalitativ intervju är en metod som stödjs av Trost (2010). Han menar att i en
kvalitativ intervju försöker man ta reda på vad intervjupersonen menar med
det han eller hon säger och tänker. Trost (2010) beskriver även att en kvalitativ
intervju  med fördel  kan  användas  när  syftet  är  att  försöka förstå  den man
intervjuar sätt att resonera, reagera eller urskilja varierande handlingsmönster.
I kvalitativa metoder beskriver Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015) att man
ofta kommer relativt nära de miljöer och personer som forskningen handlar
om när man exempelvis gör intervjuer eller observationer. Detta är något som
jag ville med min studie då jag inte intervjuade ett stort antal personer utan
begränsade istället antalet för att kunna fokusera på att komma förhållandevis
nära de personer jag intervjuade.

Det  finns  olika  varianter  av  intervjuer  men  Eriksson-Zetterquist  &  Ahrne
(2015) menar att i kvalitativa metoder är det nästintill omöjligt att dra alltför
tydliga  gränser  mellan  olika  intervjuer.  Något  som  är  karaktäristiskt  för
kvalitativa  intervjuer  är  att  det  är  mer  fritt  hur  man  lägger  upp
intervjufrågorna och väljer att ställa dem. Man kan anpassa intervjufrågorna
och ordningen på frågorna efter situationen istället för att vara bunden till ett
standardiserat  frågeformulär.  Detta   var  något  jag  utgick  ifrån  när  jag
genomförde mina intervjuer för att samtalet skulle kunna flyta på så naturligt
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som  möjligt  samtidigt  som  jag  ville  kunna  ställa  följdfrågor  till  den  jag
intervjuade.  

4.2 Urval
I denna studie valde jag att intervjua fyra stycken pedagoger. Trost (2010) tar
upp att man i förväg bör bestämma hur många man ska intervjua och att det är
en fördel att begränsa sig till ett litet antal från början. Trost (2010) menar att
det inte handlar om antalet intervjuer utan kvaliteten i intervjuerna. Mitt val av
pedagoger som jag valde att  intervjua skedde utifrån olika förskolor jag på
något sätt varit i kontakt med. Med förskolor jag varit i kontakt med menar jag
förskolor som jag vikarierat på, gjort vfu på eller varit i kontakt med under
tidigare skoluppgifter. Jag är på så vis känd för de flesta pedagogerna men vi
har  ingen  personlig  relation  till  varandra.  Lalander  (2015)  menar  att  en
etablerad kontakt kan vara en fördel för att de som deltar i studien ska känna
sig bekväma.

Pedagogerna i undersökningen arbetar inte på samma förskola och känner inte
varandra privat. Ahrne & Svensson (2015) beskriver att man kan få en större
inblick i hur verksamheten fungerar om man endast väljer en specifik miljö att
studera men menar samtidigt att det inte är en önskvärd anledning om tanken
är att jämföra olika förskolor. Min tanke var att samla in empiriskt material
från olika håll för att komma åt en variation. En pedagog arbetar på en ur och
skur förskola, två av pedagogerna arbetar på en kommunal förskola som ligger
centralt och en pedagog arbetar på en privat förskola som ligger en bit utanför
staden. Alla pedagogerna har mer än 5 års livserfarenhet inom förskolan och
det  är  både  barnskötare  och  förskollärare  som  har  intervjuats.  Att  alla
pedagoger har några års yrkeserfarenhet var något jag hade i  åtanke under
urvalet då tanken är att dessa pedagoger har en lång och bredare erfarenhet
inom området.

4.3 Genomförande
Det  första  som  gjordes  var  att  ta  kontakt  med  de  aktuella  förskolorna.
Kontakten skedde via mejl där jag förklarade min önskan om att få intervjua
en pedagog om utomhuspedagogik i förskolan.  Alla pedagoger fick samma
information skickade till sig (se bilaga 1) och efter ett godkännande bestämdes
tid och plats för intervju gemensamt tillsammans med den utvalde pedagogen.
Jag  förberedde  mig  inför  intervjuerna  genom  att  läsa  in  mig  på  relevant
litteratur  som  behandlar  intervjuer  av  olika  slag.  Eftersom  jag  valde  att
genomföra en kvalitativ intervju så låg mitt fokus på just den intervjuformen.

4.3.1 Intervjuerna
Innan varje intervju startade gick jag igenom och förtydligade de fyra krav
som ska uppfyllas enligt Vetenskapsrådet (2002). Se mer under rubriken Etik.
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Jag frågade även om intervjupersonen godkände att jag spelade in intervjun.
Trost (2010) tar upp fördelar med att spela in intervjuerna och menar att man
enbart kan koncentrera sig på frågorna och svaren eftersom man slipper göra
en massa anteckningar. Han menar också att man lär sig av sina misstag och
det man gjorde bra under intervjun när man i efterhand lyssnar på intervjun.

Till varje intervju hade jag med mig min intervjuguide (se bilaga 2) som jag
utgick ifrån under intervjuerna. Detta för att enklare kunna få en struktur på
intervjun och för att inte glömma bort någon viktig fråga. Jag hade några på
förhand  bestämda  huvudfrågor  som  jag  ställde  och  även  några  förslag  på
tänkbara följdfrågor, men eftersom intervjuformen var av öppen karaktär så
hände det ibland att pedagogen pratade fritt kring en fråga och samtidigt gled
in på en annan. När detta skedde så valde jag att inte ta upp denna fråga igen
om det inte var något jag tyckte behövde förtydligas. Följdfrågorna ställdes
beroende på situationen och utifrån behov och detta resulterade i  att  ingen
utav intervjuerna såg exakt likadana. Dock så besvarade pedagogerna ändå
samma typ av frågor efter jag hade mina förutbestämda huvudfrågor.

Längden på intervjuerna varierade mellan 30-60 min. De sista intervjuerna tog
längre  tid  än  dem  första  eftersom  jag  valde  att  anpassa  intervjun  utifrån
erfarenheter av tidigare intervju.  Jag valde att  spela in varje intervju för att
förenkla  analysprocessen  genom  att  kunna  gå  tillbaka  och  lyssna  på  vad
intervjupersonen sa. Filerna sparades som ”pedagog 1”, ”pedagog 2” o.s.v. för
att endast jag skulle veta vem intervjupersonen var. Jag transkriberade varje
intervju inom två dagar från intervjutillfället.

4.3.2 Analysmetod
När jag analyserade och bearbetade det insamlade materialet så började jag
med att transkribera alla intervjuer. Jag försökte sortera ut materialet i rubriker
som jag tyckte passade och jag försökte så långt det  gick att  koppla till  de
rubriker och underrubriker jag har skapat i bakgrunden. Detta för att enklare
kunna diskutera och dra slutsatser kring studien.

För att kunna hantera den data jag fick in så hade jag förberett två strategier
som jag använde mig utav när jag samlade in material till studien. Rennstam &
Wästerfors (2015) tar upp två huvudstrategier man kan använda när man ska
analysera ett material och dessa är: att sortera och reducera. De menar att man
redan från början bör tänka på att inte samla in alltför mycket material som
sedan inte går att sortera. ”Det är inte mängden data som är det viktigaste i en
kvalitativ studie utan variationen och innebörden” (Rennstam & Wästerfors,
2015, s.222).  De tar även upp att man redan under insamlingen bör försöka
strukturera  upp en  viss  överblickbarhet  och  detta  gjorde  jag  genom att  på
förhand skapa rubriker  som jag ville  ha svar  på under  mina intervjuer  till
exempel motorik, kognitiv utveckling, hinder med utomhuspedagogik osv.  
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Att reducera innebär enligt Rennstam & Wästerfors (2015) att  man inte kan
presentera allt från det insamlade materialet utan man måste välja och välja
bort.  Materialet ska kunna presenteras på ett rättvist sätt och analytikern bör
inte endast välja det han eller hon behagar. Detta var något jag hade i åtanke
när  jag  valde  ut  från  materialet  och  jag  tänkte  på  att  välja  ut  intressanta
exempel som skulle skapa en god representation av materialet. Jag använde
mig  även  utav  en  metod  som  Kvale  (2009)  beskriver  som
meningskoncentrering  där  man  drar  samman  intervjupersonens  svar  och
yttranden till  kortare formuleringar utan att  tappa själva innebörden av det
som sagts.

4.4 Etik
Vetenskapsrådet (2002) beskriver fyra huvudkrav man ska förhålla sig till när
man  samlar  in  material  till  studien  vilka  är  informationskravet,
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa har jag att
förhållit mig till när jag samlat in material via intervjuer.

Jag informerade pedagogerna innan intervjuerna vad som är syftet med min
undersökning och  även att deltagandet är frivilligt, att de när som helst har
rätt  att  avbryta  sitt  deltagande i  studien.  Jag  har  även förhållit  mig till  att
pedagogerna jag intervjuade fick vara anonyma i studien. Detta genom att jag
inte benämner pedagogerna vid dess namn utan istället som ”Pedagog 1,

pedagog 2” osv.  Det sista kravet att förhålla sig till är nyttjandekravet och det
betyder att det insamlade materialet inte kommer att användas i andra syften
än i just forskningssyfte i lärarutbildningen vid Mittuniversitetet i Sundsvall.

4.5 Tillförlitlighet

4.5.1 Validitet
Trost (2010) beskriver att validitet betyder om jag mäter det jag avsett att mäta.
Trost  (2010)  menar  att  vid  kvalitativa  intervjuer  eftersöker  man  oftast  att
komma åt och få veta vad intervjupersonen menar med det han eller hon säger
eller hur han uppfattar ett ord eller företeelse. Detta är något som gjordes i
denna  studie  genom  att  ställa  följdfrågor  till  intervjupersonen  om  det  var
något som behövde förtydligas eller om det var något jag ville veta mer om.
Kylen  (2004)  beskriver  att  man  kan  försöka  säkerställa  studiens  validitet
genom att ställa sig frågor som: ”Har vi fått de uppgifter vi behöver för att
kunna uppfylla syftet med vår utredning? Saknas det data som skulle kunna
göra undersökningens resultat mer användbara?”(Kylen, 2004, s.140).  Stukat
(2011) tar upp faktorer som skulle kunna påverka studiens validitet och lyfter
fram risken med att intervjupersonen inte är ärlig när han eller hon besvarar
frågorna. Jag anser det vara svårt att kunna säkerställa om personerna som
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deltog i denna studie svarade oärligt på frågorna men min tro är att de svarade
så ärligt som möjligt och inte vad de trodde att jag ville höra eller vad som lät
bra.

4.5.2 Reliabilitet
Trost (2010) beskriver att reliabilitet betyder studiens pålitlighet och säkerhet.
Trost (2010) beskriver även reliabilitet med vilken stabilitet studien har och
dennes frihet från slumpinflytande. Detta betyder att  intervjuaren bör ställa
frågorna på samma sätt och situation bör vara likadan för alla. Resultatet av en
mätning bör kunna ge  samma resultat  även vid en förnyad mätning.  ”Inte
sällan menar man med reliabilitet att en mätning vid en viss tidpunkt skall ge
samma resultat vid en förnyad mätning” (Trost, 2010, s. 131). Dock så tar Trost
(2010) upp att vid kvalitativa intervjuer som har används i denna studie är inte
konstansen lika aktuell,  eftersom det är  förändringar man vill  undersöka.  I
denna  undersökning  ställdes  inte  frågorna  på  exakt  samma  sätt  och
följdfrågorna såg olika ut för alla. Dock så ställdes huvudfrågorna på samma
sätt till alla pedagogerna.

Kylen  (2004)  menar  att  reliabiliteten  i  en  undersökning  kan  öka  om
intervjuerna  görs  längre  och  med  många  frågor.  I  denna  studie  varade
intervjuerna i ungefär 60 minuter och det ställdes fem stycken huvudfrågor i
intervjuerna med tillhörande följdfrågor (se bilaga 2). Kylen (2004) beskriver
hur man kan pröva studiens säkerhet och stabilitet genom att säkerställa att
den som stått för uppgifterna förstått vad frågan handlade om och vad man
ville  ha  svar  på.  I  denna  studie  har  det  tagits  hänsyn  till  detta  då
intervjupersonen har blivit tillfrågad om den förstått frågan som ställdes och
frågorna i intervjun har varit tydligt utformade.

4.6 Metoddiskussion
Mitt val att använda intervjuer som metod anser jag var ett bra beslut utifrån
mitt  syfte  och  vad  jag  ville  studera.  Jag  hade  kunnat  komplettera  med
observationer för att besvara min frågeställning om hur pedagogerna arbetar
med utomhuspedagogik i förskolan men anser ändå att jag fick in tillräckligt
med data genom mina intervjuer för att kunna besvara mina frågeställningar.
Denscombe (2004) menar att man kan använda sig utav triangulering för att
öka  studiens  reliabilitet  vilket  innebär  att  det  görs  intervjuer  och  sedan
observationer  för  att  förstärka  vad  som  sagts  i  intervjuerna  men  detta
förekommer alltså inte i studien då jag anser att jag hade för lite tid för att
kunna genomföra både intervjuer och observationer.

Redan tidigt i min studie märkte jag att det som tidigare forskning visar på
stämde  väl  överens  med  vad  pedagogerna  i  intervjuerna  tog  upp  under
intervjuerna. Detta kan bero på att jag på förhand hade skapat frågor utifrån
den  tidigare  forskningen  så  på  så  vis  ledde  jag  in  pedagogerna  på  vissa
områden. Dock så försökte jag alltid börja med att ställa en öppen fråga och om
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jag kände att  jag inte riktigt  hade fått  svar på det jag ville så blev jag mer
specifik.  Jag  anser  att  det  var  en  fördel  att  använda sig  utav  en  kvalitativ
intervjuform  just  när  det  gäller  denna  synvinkel,  att  intervjuerna  kunde
anpassas efter hur intervjun utvecklade sig.

Utmaningar som jag har upplevt i denna studie var att en pedagog inte ville bli
inspelad under intervjun så jag blev istället tvungen att bara föra anteckningar.
Detta gjorde att jag hade lite svårare att vara närvarande under intervjun och
det blev även svårt att hinna skriva ned allt pedagogen sade samt fånga upp
olika  tonlägen.  På  så  vis  upplever  att  det  inspelade  materialet  är  mer
tillförlitligt där jag vet att jag inte missade något som intervjupersonen sade.
Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) tar upp att en fördel med att vara två är
att en kan ställa frågor och koncentrera sig på intervjun medan den andra kan
föra anteckningar och  iaktta ansiktsuttryck. Detta hade jag ingen möjlighet till
eftersom jag har genomfört studien på egen hand. Trots detta så upplever jag
att det insamlade materialet har givit mig en helhetsbild av det jag eftersökte.
Jag valde att spela in intervjuerna på inspelningsfunktionen på min mobil och
det fungerade bra. Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015) menar att det fungerar
bra att använda mobilen som inspelningsmetod om man inte ska genomföra så
måna intervjuer.

Ännu en utmaning var att skilja på att vara forskare och privatperson och trots
att  jag inte har någon personlig relation till  intervjupersonerna utan endast
känner till varandra så blev det ibland svårt att enbart fokusera på sakfrågorna
i intervjun. Det hände ibland att samtalet gled över på något som inte berörde
ämnet men efter varje intervju så blev jag bättre på att försöka styra intervjun
mot syftet.  
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5. Resultat
I  detta  kapitel  kommer  resultatet  utifrån  de  genomförda  intervjuerna  att
presenteras.  Resultatet  kommer  att  presenteras  i  huvudrubriker  samt
tillhörande  underrubriker  till  dessa  utifrån  syftet  och  den  teoretiska
bakgrunden.  I  diskussionen  kommer  studiens  frågeställningar  att  besvaras
under  två  olika  huvudrubriker.  Pedagogerna  som  deltagit  i  denna  studie
kommer vid citat eller liknande benämnas med ”pedagog” och en siffra 1-4
efter för att pedagogerna inte ska kunna identifieras i studien.

5.1 Pedagogernas syn på utomhuspedagogik
Alla pedagogerna i min studie beskriver begreppet utomhuspedagogik som ett
arbetssätt man kan använda sig utav i förskolan.

Vi nyttjar utemiljön och dess resurser för inlärning och utveckling hos barnen.
(Pedagog 2)

Några av pedagogerna beskriver utomhuspedagogiken som en speciell plats
för lärande men menar också att det inte bara handlar om att vara ute utan att
naturen ska ses som en resurs och nyttjas för barnens utveckling och lärande.

Jag tänker att det inte bara handlar om att gå ut och leka utan det handlar om
att man bedriver den pedagogiska verksamheten parallellt utomhus. För mig
handlar utomhuspedagogik om så mycket och det är just att man kan träna
alla  färdigheter  utomhus  som  jag  gillar.  Man  kan  träna  färdigheter  som
turtagning, matematik, skapande, rörelse och så. (Pedagog  1)

5.2 Att arbeta med utomhuspedagogik för att stödja 
barnens utveckling och lärande
Under  detta  kapitel  kommer  jag  ta  upp  vad  pedagogerna  lyfte  fram  i
intervjuerna  om  arbetet  med  utomhuspedagogik  kopplat  till  barnens
utveckling  och  lärande.  Pedagogerna  utgår  från  att  utomhuspedagogiken
öppnar upp möjligheter för att stimulera barnens sinnen. De har uppfattningen
om att arbete med utomhuspedagogik kan få barnen att  må bättre,  att  den
bidrar till en förbättrad hälsa hos barnen. Andra aspekter som framkom under
intervjuerna  var  uppfattningar  om  att  utomhuspedagogiken  kan  stödja
barnens fysiska förmåga och motorik. Det är även ett bra tillfälle att ta tillvara
på barnens lärande genom lek och utforskande i utemiljö.
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5.2.1 Barnens sinnen stimuleras utomhus
Alla  pedagogerna  hade  uppfattningen  om  att  en  stor  möjlighet  med
utomhuspedagogiken är att barnens alla sinnen kan stimuleras. Utomhus sker
det mer naturligt utan att barnen ens tänker på det. Pedagogerna berättade att
utomhus kan man som pedagog aktivt vara med och stimulera barnens sinnen
genom att låta barnen se, höra, smaka känna och lukta på verkliga ting. En
pedagog beskriver att barnen får utforska med sina sinnen mer ostört ute och
behöver inte bli störd utav andra barn på samma sätt som inne. Pedagogen
berättar om ett litet barn som oftast har svårt för att sitta still och koncentrera
sig men en dag när de var ute så upptäckte han en grävskopa och pedagogen
kunde se hur han stod helt still under en lång tid och tog in med alla sinnen.
Om  detta  hade  varit  inomhus  så  beskriver  pedagogen  att  det  oftast  blir
konflikter mellan barnen eftersom att det är mindre utrymme.

Jag ser ingenting! Du är i vägen! Brukar barnen oftast säga om de upptäcker
något spännande inne som alla vill kolla på. (Pedagog 1)

Pedagogerna berättar att en fördel med att vara utomhus är att barnen kan få
verkliga upplevelser  istället  för  att  till  exempel endast  prata  om saker eller
kolla på bilder.

Man märker hur mycket roligare barnen tycker det är att få se ett djur på nära
håll  i skogen än att exempelvis se ett djur på bild eller på iPaden. (Pedagog 4)

Vi  brukar  göra  så  att  vi  använder  iPaden  som  komplettering  till  verkliga
upplevelser.  Exempelvis  så  brukar  vi  kolla  på  fåglar  och  lyssna  till  olika
fågelsånger på iPaden och sedan gå ut i skogen för att lyssna och vi kan höra
någon fågelsång som vi känner igen. Ibland gör vi tvärtom. Vi brukar också
använda iPaden om det t.ex är något barn som har sett en fågel ute och han
undrar vad det är för fågel, då brukar vi försöka leta upp den. (Pedagog 3)

En pedagog beskriver att utomhus kan barnen även få ta del utav olika 
smakupplevelser och de får en förståelse för var en del mat kommer ifrån.

Våra barn älskar att stå vid våra röd och svartvinbärsbuskar när det är säsong.
De kan stå där och smaka på bären hur länge som helst.  (Pedagog 1)

En pedagog tar även upp hur känseln stimuleras i utemiljö genom att barnen
till exempel får känna varmt och kallt mot huden. Pedagogen berättar även att
de i höstas hittade daggmaskar när de var ute som barnen fick hålla i handen
och känna hur det  kändes.  De har  även hittat  nyckelpigor som barnen fått
känna hur det känns när de kryper på armen.
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5.2.2 Barn mår bra av att vara ute
Pedagogerna  uppfattar  att  barnens  hälsa  främjas  av  att  vara  utomhus  och
många av pedagogerna kan beskriva en rad hälsofördelar med utevistelsen. De
anser att barnen håller sig mer friska när de är ute åtminstone en gång om
dagen eftersom  smittspridningen  blir  mindre  utomhus.  De  menar  även att
barnen mår bra av att komma ut när det är ljust ute, bland annat för att de ska
få en bra dygnsrytm. De kan även få utlopp för sin energi på ett helt annat sätt
i utomhusmiljö än vad de får inomhus.

Barnen behöver få gå ut och springa av sig. Inomhus har vi som regel att 
barnen inte får springa så när vi väl går ut så får barnen utlopp för sin energi 
(Pedagog 4).

Några av pedagogerna beskriver att de märker skillnad på barnen när de av
olika anledningar har varit inomhus en hel dag.

Man märker på barnen när de har varit inne en hel dag. På eftermiddagarna
blir de ofta mer lättirriterade, de blir mer konflikter och framförallt så blir det
mycket mer spring och vilda lekar inomhus. (Pedagog 3)

Barnen  klättrar  i  stort  sätt  på  väggarna  när  vi  har  varit  inne  en  hel  dag
(Pedagog 2).

En pedagog beskriver att barnen kan bli mer stressade av att vara inomhus en
hel dag. Detta på grund av att ljudnivån kan upplevas mycket jobbigare för
både vuxna och barn inomhus än utomhus och att detta i sin tur kan leda till
stress. Hon menar att inomhus är det inte så stor yta och då kan man inte gå
ifrån på samma sätt om man tycker att det blir för stökigt och högljutt omkring
sig.

5.2.3 Barn rör sig mer utomhus
Alla pedagoger som deltog i min intervju lyfte fram vikten av att barnen ska
ges möjlighet att vara fysiskt aktiva när de är på förskolan. Detta för att de
bland annat ska få möjlighet att utveckla sin fin- och grov motorik. En pedagog
lyfter fram förskolans betydelse för barnens motoriska och fysiska utveckling
och menar att de flesta barn idag åker antingen vagn eller bil till förskolan och
de får på så sätt inte någon rörelseträning till och från förskolan. Pedagogerna
här nedan beskriver hur utomhuspedagogiken kan bidra till barnens fysiska
och motoriska utveckling.

När barnen är ute så får de främst utveckla sin grovmotorik genom att de till
exempel klättrar i träd och upp på stenar. (Pedagog 2)

Våra barn gillar att  cykla ute på gården och det är ju en form av motorisk
träning.  På  vintern  brukar  dom  åka  madrass  och  dom  brukar  även  dra
varandra i pulkor. (Pedagog 3)
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Dom  små  barnen  sitter  ofta  i  sandlådan  och  bygger  sandkakor  eller  gör
sandslott och på så sätt övar ju dem sin finmotorik. (Pedagog 4)

En pedagog lyfter fram en aktivitet som är väldigt populär bland barnen.

Vi brukar göra en hinderbana utomhus tillsammans med barnen. Det är både 
utmanande och roligt och barnen får verkligen möjlighet att träna sin motorik. 
(Pedagog 2)

Alla pedagogerna beskriver hur den stora ytan utomhus bidrar till  barnens
fysiska och motoriska utveckling genom att de är i ständig rörelse. De blir inte
lika begränsade i sina rörelser och de behöver inte hålla igen på samma sätt
som inomhus. Alla pedagogerna beskriver att barnen inte får springa inomhus.

Barnen är nästan aldrig stilla eller går när de är ute. De springer nästan hela tiden,
klättrar och kryper upp på kullar och snöhögar. (Pedagog 1)

Dock  beskriver  en  pedagog  att  de  allra  minsta  barnen  kan  bli  lite  mer
begränsade i sina rörelser när det är kallt ute. Detta för att de minsta barnen
ofta har mycket kläder på sig och de får svårt att röra på ordentligt.

5.2.4 Barnens lek i utemiljö
Alla fyra pedagoger som deltog i min studie har uppfattningen om att barnens
lek utomhus skiljer sig från leken inomhus. Utomhus finns inte lika mycket
”färdigt material” och leksaker vilket resulterar i att barnen får använda sin
fantasi mer och leker mer fantasilekar utomhus. En pedagog menar att det är
lättare att få igång barnen ute eftersom det finns så mycket att upptäcka och
utforska. Två av pedagogerna beskriver att barnen leker mer tillsammans när
de är ute och det är inte lika uppdelat mellan könen. En pedagog beskriver
även  att  framförallt  de  äldre  barnen  brukar  leka  med  barn  från  de  andra
avdelningarna när de är ute vilket ofta brukar utveckla leken. Alla pedagoger
nämner att det blir mindre konflikter utomhus.

Det  jag  uppfattar  som  största  skillnaden  är  att  det  inte  blir  lika  mycket
konflikter mellan barnen när de är ute. Vad det beror på vet jag inte riktigt
men en orsak jag kan tänka mig är att vi inte har lika mycket leksaker ute och
då bråkar inte barnen lika mycket om vad som är ”ditt och mitt”. (Pedagog 4)

Ytan tror jag bidrar till att konflikterna minskar. Eftersom ytan är större så är
barnen inte så upp i varandra hela tiden och det är enklare att  gå iväg om
någon blir arg eller irriterad. (Pedagog 2)

En av pedagogerna nämner även att leken blir mer fri utomhus och att 
pedagogerna inte går in och styr barnens lek lika mycket som inomhus. Detta 
för att förutsättningarna ser annorlunda ut utomhus.
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Inomhus måste vi ofta gå in och styra barnens lek lite mer eftersom att ytan är 
begränsad. Ofta får vi till exempel dela upp barnen lite mer och säga att några 
barn får vara i ett rum och leka. Det blir även ofta att vi får tysta ner barnen i 
deras lekar mer inomhus eftersom det blir ohållbart annars. (Pedagog 1)

Några av pedagogerna tar även upp sitt eget förhållningssätt till barns lek i
utomhusmiljön och uppfattar ibland att det kan vara svårt att förhålla till sig
om man ska stå vid sidan av barnens lek eller vara med barnen och leka. De
beskriver att pedagogerna förväntas vara aktiva tillsammans med barnen och
inte bara stå och kolla på när de leker men en pedagog
beskriver dilemmat på detta sätt:

Ibland tycker  jag  det  kan  vara  svårt  att  vara  aktiv  och  delta  i  barnens  lek
utomhus. Man känner ofta att man bara är i vägen och barnen uttrycker ibland
också  att  de  vill  leka själva.  Detta  får  man ju acceptera  också  kan man ju
försöka stödja leken genom att flika in små saker ibland som att till exempel
stanna dem när de cyklar för att kolla körkort, beställa något om de leker affär
osv. (Pedagog 3)

5.2.4 Utomhusmatematik och naturvetenskap
Pedagogernas uppfattningar kring naturvetenskap och matematik i utemiljö är
att det är enkelt att arbeta med. De berättar att det oftast inte behövs något
speciellt material för att lärande ska äga rum utan det som finns i naturen går
att nyttja som lärostoff.   Det  framkommer att  syftet  med olika utflykter till
skogen oftast brukar kopplas till matematik eller naturvetenskap. Det tas upp
att naturvetenskap innefattar så många olika områden men att naturvetenskap
främst handlar om naturen och att  det då är en självklarhet att arbeta med
detta  utomhus.  Pedagogerna  ger  några  exempel  på  hur  de  arbetar  med
matematik och naturvetenskap när de är utomhus.

Om man tänker på förskolegården så försöker vi  få in  matematiken när vi
sitter i sandlådan med barnen. Många barn tycker om att göra sandkakor och
då brukar vi försöka få  in  matematiken genom att  till  exempel äta upp en
sandkaka och fråga hur många som finns kvar eller dela sandkakan i olika
delar. (Pedagog 1)

När vi går på utflykt till skogen så är vårt syfte oftast att få in lite matematik. 
Vi brukar till exempel låta barnen få gå iväg och leta efter en pinne som är 
ungefär lika lång som dem själva. (Pedagog 4)

Med de lite äldre barnen brukar vi ofta göra så att de ska gå iväg och hämta ett
visst  antal av något. Till  exempel så kan det vara så att de ska gå iväg och
hämta lika många stenar som deras ålder. (Pedagog 3)

I intervjuerna framkommer det även att det är vanligt förekommande att göra
olika experiment tillsammans ute med barnen. Det kan till exempel handla om
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att göra enkla vattenexperiment. Syftet med att göra experiment är att barnen
ska få ställa hypoteser om vad de tror händer och de ska sedan få möjlighet att
undersöka.

5.3 Pedagogernas roll utomhus
Två av pedagogerna upplever att de är mycket mer närvarande med barnen
när de är utomhus. De beskriver att inomhus finns det alltid mycket mer som
behöver ordnas så som dukning, fixa ordning sovvila osv. Dessutom är de ofta
underbemannade när de är inomhus då de oftast aldrig är hela arbetslaget.
Pedagogerna berättade att  utomhus är de oftast hela arbetslaget samlat och
därmed har de mer tid att vara med barnen. En pedagog beskriver dock att
hon utomhus blir mer passiv och gärna vill ha en överblick över barnen. Hon
menar att deras förskolegård är ganska stor så det blir mest att hon går runt
och räknar och håller koll på barnen. Detta resulterar i att hon har svårt för att
ta sig tid att interagera med barnen utomhus.

5.3.1 Pedagogerna är medforskare
Alla  pedagogerna  beskriver  att  deras  roll  utomhus  till  stor  del  är  att  vara
medforskare och uppmärksamma det som barnen intresserar sig för. Flera av
pedagogerna nämner att de framförallt intar rollen som medforskare när de är
på utflykt till exempelvis skogen eller parken med barnen.

Jag försöker att uppmärksamma om det är något som barnen blir intresserade
av och då spinner vi vidare utifrån det och ställer frågor till barnen. (Pedagog
1)

En pedagog betonar att  de försöker vara  uppmärksam på om det är  något
spännande som barnen ser eller hör.  Pedagogen beskriver att  det  ibland är
själva promenaden till skogen som kan vara mest spännande för barnen då de
ser och upptäcker olika saker på vägen. I dessa fall försöker de att stanna upp
och utforska ”upptäckten” tillsammans med barnen.

En pedagog talar om att det går till skogen med barnen en gång varje vecka.
De går till samma plats varje gång för att kunna följa de olika årstiderna och
kolla vad som händer i naturen. Hon berättar att pedagogerna brukar ställa
frågor till barnen vad de ser och om det har skett några förändringar sen senast
de var där och sen brukar barnen få rita eller måla hur de tyckte att de såg ut.
Pedagogen berättar även att  när de är ute i  skogen för att  studera de olika
årstiderna så dyker det oftast upp spännande saker som fångar barnen.

Senast vi var ute i skogen för att kolla efter förändringar i naturen så såg vi ett
rådjur på en bits avstånd. Barnen blev såklart jätteexalterade och började själva
ställa en massa frågor till oss pedagoger. Vi ställde även frågor till barnen som:
”vad tror ni ni rådjuret gör här?”, ”vad äter rådjuret tror ni?” osv. (Pedagog 2)
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Pedagogerna berättar att de ibland har olika teman som ska bidra till barnens 
upptäckarglädje. Ett vanligt tema som pedagogerna brukar arbeta med är 
”tema vatten”. Pedagogerna tar upp att just vatten brukar vara populärt bland 
barnen och det finns en massa olika experiment man kan göra utomhus.

Det är så enkelt att jobba med vatten. Det finns överallt och barnen älskar att få
hålla på med vatten. Så fort det har regnat ute så skyndar sig barnen till 
vattenpölarna och börjar hoppa eller så fyller de hinkar med vatten. (Pedagog 
4)

5.4 Pedagogernas syn på vilka hinder som finns med 
utomhuspedagogik
Samtliga  av  pedagogerna  är  tydliga  med  att  lyfta  fram  att
utomhuspedagogiken för med sig fler fördelar än nackdelar och de betonar att
de  hinder  som  finns  är  väldigt  få  och  att  dessa  hinder  inte  bör  påverka
huruvida man arbetar med utomhuspedagogik i  förskolan. Pedagogerna tar
ändå  upp   några  hinder  som  kan  påverka  barnens  utevistelse  och  dessa
kommer att beskrivas nedanför.

5.4.1 Personalbrist och stora barngrupper begränsar möjligheterna
Tre  av  pedagogerna  lyfter  fram  möjligheten  att  göra  olika  utflykter  med
barnen till exempelvis skogen men menar att det ibland kan vara svårt att ta
sig iväg från förskolegården. Detta på grund av att barngrupperna är stora och
pedagogerna oftast bara är tre. De beskriver att det kan vara svårt att ha koll
på alla barnen på en sådan stor yta och eftersom skogen inte är inhägnad som
förskolegården så kan barnen försvinna väldigt långt bort om de inte har koll.
En pedagog tar även upp att man måste skriva en ”riskanalys” varje gång man
ska lämna gården och menar att detta ibland är tidskrävande så att de hellre
stannar kvar på gården.

Vi skulle väldigt gärna göra utflykter oftare men ibland är det svårt när det är 
så stor barngrupp och vi pedagoger inte känner att vi räcker till. Om vi ska gå 
någonstans så vill vi gärna gå dit där det inte finns någon väg eller så i 
närheten. (Pedagog 1)

Det framkommer att  det i  vissa fall  är svårt  att  starta något projekt  ute på
förskolegården då oftast förskolans alla barn är ute samtidigt. Ibland har man
försökt att göra något experiment med några barn ute på gården men eftersom
barn är nyfikna så vill alla dit och kolla vad som händer och då blir det svårt
att hålla fokus på experimentet. Det lyfts även fram att det kan vara svårt att
förbereda något projekt, experiment eller liknande på förskolegården då det är
vanligt att sakerna förstörs eller försvinner.
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En pedagog beskriver svårigheten att ta sig iväg med de allra minsta barnen:

Jag tycker det är svårast att gå iväg med de allra minsta barnen för många kan
inte gå alltför långa sträckor och eftersom vi inte är så många pedagoger så
kan vi heller inte ta med tillräckligt många vagnar. (Pedagog 3)

Dock tar  pedagogen sedan upp en eventuell  lösning på detta problem och
menar att  de  ibland delar  upp barngruppen  så  att  en pedagog är  kvar  på
gården medans två går iväg med några utav de minsta barnen. Ofta fungerar
detta bra men pedagogen menar också att  hur barngruppen ser ut har stor
betydelse. Är det en blandad grupp med olika åldrar är det enklare att ta sig
iväg än en grupp med exempelvis bara ettåringar.

5.4.2 Vädret kan påverka utevistelsen
Två  av  pedagogerna  menar  att  vädret  kan  påverka  utevistelsen  till  det
negativa medan de andra två menar att vädret inte spelar någon roll.

Vädret kan ibland påverka om vi går ut eller inte. Vi försöker så gott som det
går vara ute åtminstone en gång om dagen men om regnet öser ner eller om
det är alldeles för kallt så kan det bli så att vi stannar inne. (Pedagog 4)

Vi är nästan alltid ute oavsett väder. Jag tycker att så länge barnen har rätt
kläder så spelar inte vädret någon roll. Jag tror det ibland kan vara så att det är
pedagogerna som tycker att vädret är för dåligt för att vara ute men vi får ju
tänka att det är för barnens skull vi är här. (Pedagog 2)

Alla pedagoger tar upp att det är viktigt att barnen har rätt kläder med sig så
att  de  kan  vara  ute  utan  att  till  exempel  frysa  eller  bli  blöt.  En  pedagog
beskriver att de ibland inte kan gå ut på grund av att något barn inte har med
sig till exempel regnkläder. Hon beskriver att det påverkar gruppen om något
eller några barn inte har med sig rätt kläder.

Vi kan ju inte gå ut med ett barn som inte har med sig regnkläder om det är
blött och regnar ute. Det är lite tråkigt för oftast har ju de flesta barnen rätt
kläder med sig men i vissa fall  får vi jämt påminna föräldrarna att  ta med
regnkläder och ändå glöms det bort. (Pedagog 3)
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6. Diskussion
Under  detta  kapitel  kommer  resultatet  i  denna  studie  att  diskuteras  mot
bakgrunden och syftet med studien. Syftet med denna studie var att undersöka
pedagogers  uppfattningar  om  hur  utomhuspedagogik  kan  påverka
förskolebarnens utveckling och lärande. Diskussionen kommer att inledas med
att diskutera pedagogernas syn på begreppet utomhuspedagogik mot vad den
tidigare  forskningen  säger.  Därefter  kommer  studiens  frågeställningar  att
diskuteras var för sig för att förtydliga diskussionen. Studiens frågeställningar
är:  På  vilket  sätt  anser  pedagogerna  att  utomhuspedagogik  påverkar  barnens
utveckling  och  lärande?  Vad  har  pedagogerna  för  erfarenhet  av  att  arbeta  med
utomhuspedagogik  i  förskolan?  I  slutet  av  kapitlet  kommer  förslag  på  vidare
forskning att tas upp.

6.1 Synen på begreppet utomhuspedagogik
Pedagogerna i  denna studie beskriver utomhuspedagogiken som en speciell
plats att bedriva sin pedagogiska verksamhet på. Detta är i enlighet med det
Szczepanski och Dahlgren (2011) säger om utomhuspedagogiken kopplat till
platsens  betydelse  för  lärandet.  Pedagogerna  lyfter  fram  att  de  nyttjar
utemiljön som en resurs för barnens inlärning och utveckling. Det som dock
inte  framgår  i  resultatet  som  enligt  Brugge  och  Szczepanski  (2011)  och
Szczepanski (2011) är en utav utomhuspedagogikens kännetecken är att  det
sker en växelverkan mellan teori och praktik.

6.2 På vilket sätt anser pedagogerna att 
utomhuspedagogik kan påverka barnens utveckling och 
lärande?
För att förtydliga denna fråga och göra den enklare att besvara delades den in i
fyra stycken underrubriker som är kopplade till underrubrikerna i bakgrunden
och resultatet. Dessa underrubriker kommer presenteras som följande: barnens
alla sinnen stimuleras utomhus, barnen mår bra av den friska luften, barnen behöver
få röra på sig & utomhusleken.

6.2.1 Barnens alla sinnen stimuleras utomhus
I den tidigare forskningen förklaras det att barnens alla sinnen stimuleras när
de  får  möjlighet  att  vistas  i  utemiljö.  Westerlund  (2008)  menar  att
utomhuspedagogiken förstärker barnens sinnesintryck och menar att barn ska
få möjlighet att upptäcka världen med alla sina sinnen.  Att sinnena stimuleras
i utemiljö är något som lyfts fram i mitt resultat. Pedagogerna i min studie har
uppfattningen  om  att  sinnena  stimuleras  på  helt  annat  sätt  utomhus  än
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inomhus då barnen kan få verkliga upplevelser. De beskriver att det är stor
skillnad att  uppleva saker i  verkligheten än att  titta på och prata om olika
bilder. Detta är något som Szczepanski & Dahlgren (2011)  beskriver som en
utav  utomhuspedagogikens  kännetecken  och  menar  att  barn  tillägnar  sig
kunskap  genom  upplevda  erfarenheter.  Dewey  (2004)  myntade  begreppet
”learning by doing” och menar att  barn lär sig genom att teori och praktik
förenas. Han menar även att kunskap måste ha en verklighetsanknytning för
att kunna tillföra något och detta går att koppla till det pedagogerna säger om
skillnaden när barnen får uppleva något istället för bara se en bild eller läsa.
Kunskap måste  kunna  ha  en  verklighetsanknytning  för  att  kunna  vara  till
någon nytta. Detta är något som även uttrycks i resultatet där det framkommer
att pedagogerna använder iPad som komplettering till verkliga upplevelser.
Inomhus får de till exempel kolla på en fågel på bild, lyssna till dess fågelsång
och lära sig vad fågeln heter och utomhus får  de förhoppningsvis  uppleva
fågeln med alla sina sinnen och därmed förenas teori och praktik.

6.2.2 Barnens mår bra av den friska luften  
Pedagogerna i min studie lyfter fram betydelsen av att barnen får komma ut
varje  dag  och  andas  den friska  luften  för  att  må bra.  De  anser  att  barnen
behöver  få  det  dagliga  solljuset  varje  dag  för  att  bland  annat  minska
infektioner,  vilket  även  Berg  och  Fägerstam  (2013)  poängterar  är  viktigt.
Pedagogerna lyfter även fram vikten av att barnen ska ha en bra dygnsrytm
och menar att solljuset kan bidra till detta. Änggård (2014) beskriver också hur
utevistelsen kan påverka barnens dygnsrytm men lyfter istället fram att den
påverkas på ett positivt sätt på grund av den fysiska  aktivitet som barnen får
utlopp för utomhus.

Pedagogerna har även uppfattningen om att barnen får utlopp för sin energi
utomhus och pedagogerna beskriver att de märker en stor skillnad på barnen
om de har varit inomhus en hel dag. De beskriver att barnen blir oroliga och
att det blir mer konflikter. Detta går att koppla till det Nelson (2007) beskriver
om stress  hos  barn  och hur själen inte  mår bra  om inte  kroppen mår bra.
Nelson (2007) menar att vi bör öka inslaget av fysisk aktivitet hos barnen för
att de ska må bra och detta går i sin tur att tolka som att barnen borde vara
utomhus mer eftersom de enligt resultatet ges mer utrymme för rörelse och
fysisk aktivitet utomhus. Det framkom även i min studie att det ofta blir mer
högljutt inomhus och att det i sin tur kan leda till stress hos barnen. Änggård
(2014)  beskriver  hur  stressnivån  sjunker  hos  barnen  utomhus  då  det  blir
mindre buller runt omkring dem.  

6.2.3 Barn behöver få röra på sig
Det  som lyftes  fram i  min  studie  om hur  barn  kan utveckla  sin  motorik  i
utomhusmiljö var  främst hur den kuperade terrängen bidrar  till  att  barnen
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utvecklar sin grovmotorik. Den ojämna terrängen bidrar till att barnen klättrar,
kryper, balanserar osv. Detta är även något som Grindberg & Jagtøien (2000)
lyfter  fram  och  menar  att  grovmotorik  innefattar  rörelser  som  rulla  runt,
krypa, klättra, gå, hoppa osv. Grindberg & Jagtøien (2000) beskriver också att
springa  är  en grovmotorisk  rörelse  och resultatet  av denna studie  visar  att
barnen endast får springa utomhus, vilket kan tolkas som att barnen enklast
utvecklar denna motoriska förmåga i utemiljö.

Pedagogerna i min studie uppfattar även att barnen i utemiljö sällan är stilla
utan de springer, cyklar, åker madrass, gör hinderbanor, klättrar upp i träd och
på stenar. Detta kan tolkas som att barn har mycket energi som de behöver få
utlopp för i form av fysisk aktivitet och det går att kopplas till det Grahn (2007)
tar  upp om att  barn  har  ett  naturligt  behov av stor  fysisk aktivitet.  Grahn
(2007) menar att barnens motoriska förmåga kan utvecklas sämre om de inte
får utlopp för detta. I resultatet går det även att utläsa att pedagogerna har en
uppfattning  om  att  de  allra  minsta  barnen  inte  i  lika  stor  utsträckning
tillgodoser  sitt  fysiska  behov  utomhus.  Detta  förklaras  med  att  de  är  mer
begränsade  i  sina  rörelser  på  grund  av  mycket  kläder.  Detta  går  att
problematiseras  med  det  Grahn  (2007)  säger  om  att  den  motoriska
utvecklingen inte främjas på samma sätt utan fysisk aktivitet. Det går att tolka
som att de allra minsta barnen inte har lika stor fördel som de äldre barnen att
vistas i utemiljö när de gäller den motoriska utvecklingen. Detta endast under
kallare förhållanden då barnen blir mer begränsade i sina rörelser på grund av
mycket kläder.

6.2.4 Utomhusleken
Naturskoleföreningen (2010) menar att lek lätt uppstår i utemiljö och att det är
enkelt att få in samarbete mellan barnen, rörelse och upptäckariver. Detta går
att  koppla  till  det  som  lyfts  fram  i  studiens  resultat  då  det  framkom
uppfattningar om att det är enklare att få igång barnen att leka utomhus. Detta
kan bero på olika faktorer och en utav dessa kan enligt Grahn (2007)  vara att
barn  är  mindre  hämmade  i  sin  lek  utomhus  än  inomhus.  Pedagogerna  i
studien lyfter fram att barnens lek utomhus blir mindre vuxenstyrd vilket kan
tolkas som att barnen blir mindre hämmade utomhus än inomhus och därmed
kan komma igång med olika lekar enklare. Ohlsson (2015) menar att barnen
ska  få  möjlighet  till  fri  lek  ute  i  naturen  för  att  samla  på  sig  positiva
upplevelser.

Studiens  resultat  visar  även  att  pedagogerna  uppfattar  att  barnens  lek
utomhus till största del präglas av olika fantasilekar. Detta för att tillgången till
”färdigt material” är begränsat så barnen behöver använda sin fantasi mer än
inomhus för att  kunna ”förvandla” olika saker till  vad som behövs i  leken.
Ohlsson (2015) menar att naturen är viktig för att barnen ska kunna utveckla
fantasilekar och lyfter fram att stenar, stubbar och trädstammar kan förvandlas
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till  oändligt  många  saker.  Pedagogerna  i  studien  framhåller  positiva
konsekvenser av att barnen inte leker med leksaker i form av färdigt material
och menar att det uppstår mindre konflikter mellan barnen. Detta på grund av
att de inte behöver bråka om ”en viss bil” utan utomhus finns det en mängd
olika stubbar eller  stenar som kan förvandlas  till  bilar.  Att  det  blir  mindre
konflikter mellan barnen utomhus är något som Änggård (2014) stödjer.

Pedagogerna i studien har uppfattningen om att barnens lek ser annorlunda ut
utomhus än inomhus i den mån att barnen leker mer tillsammans, det vill säga
blandade åldrar  och blandade kön.  Detta  kan tolkas  som att  lekutbudet  är
bredare  utomhus  än  inomhus  och  på  så  sätt  är  möjligheten  större  att
”lekutbudet” passar en större skala barn. Denna tolkning går att koppla till det
Änggård (2014) beskriver om att naturen erbjuder många lekmöjligheter och
olika ”rum” för barnen att leka olika typer av lekar i. Miljön får en betydande
roll för leken och Grahn (2007) menar att miljön i stor utsträckning är med och
styr lekens händelseutveckling.

6.3 Vad har pedagogerna för erfarenheter av att arbeta 
med utomhuspedagogik i förskolan?
Under denna rubrik kommer jag att diskutera hur pedagogerna uppfattar sin
roll utomhus och vad de har för erfarenheter av att arbeta med matematik och
naturvetenskap i utemiljö.

6.3.1 Pedagogernas roll i utemiljö
I resultatet går det att utläsa att pedagogerna framförallt uppfattar sin roll som
medforskare tillsmmans med barnen. Pedagogerna uppmärksammar om det
är något barnen är intresserade av och utforskar det tillsammans med barnen.
Detta går att  koppla till  det Gode (2011) beskriver om att pedagogerna bör
agera medforskare tillsammans med barnen. Det framkommer av resultatet att
medforskarens roll  är att  ställa frågor till  barnen som utmanar dem i deras
tänkande. Detta är även något som Gode (2011) framhäver som viktigt  och
menar att man bör ställa öppna frågor till barnen för att kunna lyssna på deras
hypoteser. Att pedagogerna utgår från det som barnen är nyfikna på utomhus
är något som blir tydligt i min studie där det lyfts fram att pedagogerna har en
uppfattning om att de bör vara öppen för att ändra syftet med till exempel en
utflykt om det är något helt annat som barnen blir intresserade av. Ericsson
(2002) beskriver detta som att pedagogens roll i skogen är att låta barnen ta
egna initiativ och vara uppmärksam på barnens upptäckter.

Han lyfte  fram att  det  är  pedagogens  uppdrag att  ge  levande kunskap till
barnen genom praktiska och verklighetsförankrade övningar.

Det  går  att  tolka  resultatets  uttalanden  som  att  pedagogerna  har  en
uppfattning om att de bör vara med barnen utomhus och inte passiv vid sidan
om.  Dewey  (2004)  menar  att  pedagogerna  har  som  uppdrag  att  erbjuda
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levande  kunskap  till  barnen  genom  praktiska  och  verklighetsförankrade
övningar och detta går att tolka som att de bör vara aktiva tillsammans med
barnen.  Dock så lyfts en problematik fram i resultatet där barnen i vissa fall
vill leka och utforska ostört utan någon pedagogs närvaro. Detta beskrivs som
en  svårighet  att  förhålla  sig  till  då  pedagogerna  förväntas  vara  delaktiga.
Ohlsson (2015) beskriver att pedagogerna bör vara delaktiga och tillgängliga
och det går att tolkas som att i vissa fall räcker med att vara tillgänglig för
barnen. Att finnas där ifall de behöver något stöd i leken eller utforskandet.
Även Ericsson (2002) stödjer detta och menar att pedagogen bör finnas som
stöd för de barn som själva inte hittar upptäckter eller har svårigheter med att
börja leka på eget initiativ.

6.3.2 Matematik och naturvetenskap i utemiljö
Det går utifrån resultatet att utläsa att det är vanligt förekommande att arbeta
med  både  matematik  och  naturvetenskap  utomhus  i  förskolan.  De
beskrivningar som ges går att tolka som att det är enkelheten i att använda
naturens  material  som  gör  att  pedagogerna  föredrar  att  arbeta  med  detta
utomhus. Det går med fördel att  få in matematiken och naturvetenskapen i
barnens vardag utan att någon speciell planering krävs. Resultatet visar på att
pedagogerna tar tillvara på vardagliga situationer som till exempel när barnen
leker i sandlådan. Detta går att relatera till det Ohlsson (2015) tar upp om att
nästintill  allt  barnen gör  när  de  är  utomhus  går  att  koppla  till  matematik.
Pedagogerna i studien menar att naturvetenskap handlar om just naturen och
att  man då  bör  nyttja  naturen  och  utemiljön  som resurs  för  lärande  inom
naturvetenskap.  Ohlsson  (2015)  stödjer  detta  resonemang  och  menar  att
naturvetenskapen  sker  naturligt  genom  att  arbeta  med  utomhuspedagogik
eftersom den bara finns där när man går utanför dörren.

Det framkommer i  studien att  det  är  vanligt  förekommande att  genomföra
olika experiment tillsammans med barnen i utemiljö. Detta för att bland annat
locka  barnen  till  undersökande  och  utforskande.  Elfström  (2014)  nämner
experimenterande som ett sätt för små barn att förstå hur världen fungerar och
menar  att  ett  experimenterande  arbetssätt  är  jämförbart  med  ett
naturvetenskapligt.  Även  Dewey  (2004)  menar  att  barn  behöver  få
experimentera för att tillägna sig erfarenheter och på så vis förstå sin omvärld.

6.4 Hinder med utomhuspedagogik
I  studiens  resultatet  kan  man  urskilja  eventuella  hinder  med
utomhuspedagogik och det  är  framförallt  ett  hinder som lyfts  fram hos de
flesta  deltagarna.  Detta  hinder  är  vädret  och  dess  påverkan  på  att  kunna
bedriva den pedagogiska verksamheten i utemiljö. Resultatet visar att vädret
kan ha en avgörande roll för hur stor del av dagen som spenderas utomhus.
Det är framförallt  när det  är för kallt  eller blött som utevistelsen påverkas.
Detta överensstämmer inte med det Granberg (2000) säger om att vädret oftast
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inte är något hinder för att kunna vara ute med barnen. Att resultatet visar att
vädret har en avgörande roll för om utomhuspedagogik kan bedrivas eller inte
leder i sin tur till betydelsen av att barnen har rätt kläder. Detta lyfts också
fram i resultatet som ett hinder då vissa barn till exempel inte har regnkläder
när det är aktuellt. Ohlsson (2015) beskriver kläderna som en avgörande del
för om barnen ska uppleva utevistelsen som positiv eller inte.

6.5 Förslag på vidare forskning
En aspekt som jag anser skulle vara intressant att forska vidare om är barnens
lek  utomhus  jämfört  med inomhus.  I  studien  framkom det  att  barnens  lek
skiljer sig åt utomhus jämfört med inomhus och det skulle vara intressant att
göra observationer på barnens lek i dessa olika miljöer. Vad är skillnaderna?
Vad leker barnen? Med vilka leker barnen? Dessa frågor skulle vara intressant
att undersöka.
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BILAGA 1: Missiv till intervjupersoner

Hej!
Mitt namn är Petra Bjermquist och jag studerar till förskollärare på 
Mittuniversitetet i Sundsvall.  Jag har påbörjat min sista termin och håller i 
detta nu på att skriva mitt examensarbete. Arbetet handlar om 
utomhuspedagogik kopplat till barnens utveckling och lärande samt hur 
pedagoger arbetar med utomhuspedagogik i förskolan. Jag kontaktar dig 
eftersom jag undrar om det finns någon möjlighet att jag kan komma och 
intervjua dig kring detta? Jag uppskattar att intervjun kommer att ta ca 45-60 
minuter så jag ser gärna att du avsätter en timme för intervjun.
 
Frågorna under intervjun kommer att vara inriktade mot utomhuspedagogik 
kopplat till barns lärande. Deltagandet i denna studie är valfritt och du har 
möjlighet att avsluta det när du vill. Alla pedagoger och förskolor som deltar i 
min studie kommer inte kunna identifieras i arbetet. Det insamlade materialet 
kommer endast att användas i forskningssynpunkt och kommer att förstöras 
när studien är klar. Svara gärna på detta mejl så jag kan få en bekräftelse på om
du accepterar min förfrågan eller kontakta mig på 076-8455324. Hör gärna av 
dig om du har några ytterligare frågor.

Med vänlig hälsning Petra Bjermquist

Kontaktuppgifter:
Petra Bjermquist
Tel: 0768455324
E-post: p_bjermquist@hotmail.com

Handledare:
Charlotta Rönn
charlotta.ronn@miun.se

mailto:charlotta.ronn@miun.se


BILAGA 2: Intervjuguide
Inledning

• Presentation av arbetet och syftet med arbetet
• Allmänna frågor om förskolan och pedagogen (hur ser barngruppen ut, 

utbildning, hur länge han/hon arbetat osv).
• Information om vetenskapsrådet fyra huvudkrav man ska förhålla sig till vid 

intervju (informationskravet, nyttjandekravet, samtyckeskravet och 
konfidentialitetkravet).

• Fråga intervjupersonen om det är OK att spela in. Informera om att det 
inspelade materialet kommer raderas när arbetet är färdigt.

Intervjufrågor
Detta är mina huvudfrågor men eftersom jag valt en semistrukturerad 
intervjuform så finns det utrymme för att anpassa intervjun med ytterligare 
frågor och följdfrågor. Huvudfrågorna är markerade med fet stil och förslag på
följdfrågor är kursiverade.

1.Vad tänker du på när du hör ordet utomhuspedagogik?

2. Har du några erfarenheter av att arbeta med utomhuspedagogik i förskolan? 
Isåfall, kan du berätta lite om dina erfarenheter?

3. Hur arbetar ni i arbetslaget med utomhuspedagogik? Kan du ge några exempel?
– Hur mycket är ni ute under dagarna?
– Vad brukar ni göra när ni går ut i naturen/skogen med barnen?
– Gör ni ofta utflykter till skogen eller är ni mest på gården?
– Brukar ni göra naturvetenskapliga experiment tillsammans med barnen eller utforska 

saker? Vad brukar ni isåfall göra?
– Kan du berätta om ni brukar arbeta med några speciella teman?

4. Vilka möjligheter ser du med att arbeta med utomhuspedagogik i förskolan?
– Hur tänker du kring att utomhuspedagogik kan påverka barnens utveckling och 

lärande?
– Hur tänker du att utomhuspedagogiken kan påverka barnens sinnen?
– Hur tänker du kring att den kan påverka barnens motorik, kognitiva utveckling, hälsa,

lek?
– Hur tänker du att utomhuspedagogik kan bidra till barnens lärande i t.ex matematik 

och naturvetenskap? Hur arbetar ni isåfall med detta?
–

5. Finns det några hinder med att bedriva utomhuspedagogik i förskolan?
– Är det vanligt att dessa problem uppstår?
– Är det vanligt att barnen inte har rätt kläder?
– Hur gör ni för att barnen ska få en positiv upplevelse av att vara ute?



Avsluta med att fråga om intervjupersonen har något ytterligare han/hon vill ta upp 
inom ämnet eller om han/hon har några frågor till mig.
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