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FÖRORD 

Till en början vill jag skänka ett tack till de som bidragit till att genomföra detta examensarbete. 

Jag vill tacka de som deltog i studien vilka har bidragit med tankar, funderingar och kunskaper 

som ligger till grunden för rapporten. Tack för att ni tog er tid att ställa upp och delge era tankar. 

Jag vill även tacka till mina studiekamrater och handledare som bidragit med tankeställare, tips 

och konstruktiv kritik. Slutligen vill jag tacka min familj och vänner som hjälpt och stöttat mig. 

Alla ovannämnda: Tack, ni har betytt oerhört mycket när det kommer till att färdigställa och 

presentera detta examensarbete. Utan er hade det inte varit möjligt.  

  



 

SAMMANFATTNING 

Rapporten redovisar en kvalitativ studie med intervju som metod. Studiens syfte var att fördjupa 

kunskapen om hur uteverksamheten bedrivs i den samtida förskolan. I studien har fem 

pedagoger besvarat frågor om hur de använder förskolegården, vilket lärande de uppfattar sker 

hos förskolebarnen utomhus och hur de uppfattar att utomhuspedagogik. 

Resultatet visar att förskolor vistas utomhus dagligen i varierade miljöer och att skogen 

framställs som en lärande miljö. Vidare framställs att grov- och finmotorik utmanas i 

utomhusmiljön samt barnens förmåga att socialisera med andra. Både de yngre och äldre 

barngruppernas utevistelse består av utelekar. Utöver detta lyfts att medforskande förhållning-

sätt är viktigt gällande lärande utomhus som även en del av resultatet. Resultatet visar att 

pedagogerna säger att de använder utomhuspedagogik genom att plocka in material, använda 

skogen som lärande miljö och skapar utomhusteman. Utforskandet av närmiljön är ytterligare 

ett sätt de använder utomhuspedagogik på.  

Utomhuspedagogik praktiseras i samtiden, enligt de fem pedagogerna. Den kan ses som en del 

av förskolans utevistelse och barn lär av att vistas utomhus.  
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1 INLEDNING  

Tillsammans i förskolan är barnen ute då uteverksamheten är en del av förskolebarnens dagliga 

rutin. Ytligt sett syns barngrupperna springa omkring och skratta med varandra i 

utomhusmiljöer. De skuttar, hoppar, halkar och rör på sig. Med ett närmare perspektiv på 

barnens utevistelse syns även att det sker vuxenledda aktiviteter på förskolegården.  

Utomhusmiljön på förskolor består oftast i en gård med skiftade miljöer och material att arbeta 

med. Material som varierar utifrån naturens skiftningar och årstider. I styrdokumenten till 

förskoleverksamheten (Skolverket, 2016) står det skrivet om barns tillgång till, samt delaktighet 

i aktiviteter utomhus. Szczepanski (2007,10) skriver:  

Elever och lärare måste i större utsträckning lämna den formella platsen för lärandet, 
skolbyggnaden, och ge sig ut i levande landskap och inhämta förstahandserfarenheter  

Barns vistelse utomhus påverkar deras hälsa positivt. Nelson (2007) skriver att regelbunden 

rörelse och att fysiks aktivitet har en positiv verkan för immunförsvaret. Björklund (2017) 

skriver om hur kontakten med miljön är stress-reducerande och viktig för människas 

återhämtningsförmåga. I en statlig forskningsöversikt redogör Faskunger (2008) att barn har 

minskat rörelsemönster och deras möjligheter till att vistas fritt utomhus ständigt minskas på 

grund av riskerna med den samtida stadsmiljön. Utöver de förändrade samhällstukturerna 

påverkar den ökade bilkörningen, ökade media användandet och det minskade intresset för 

fritidsaktiviteter barns rörelsemönster (ibid.). Förskolans uteverksamhet har betydelse för barns 

rörelsemönster. Faskunger (2008, 22) skriver:  

Alltså är förskole- och skolgården mycket viktiga platser för att främja barns fysiska 
aktivitet, utomhusvistelse och lek. Utomhuslek på rasten kan, förutom detta, gynna social 
interaktion, mental hälsa och har potential att förbättra studieresultat i teoretiska ämnen. 

Mitt egna intresse för naturens betydelse och barns lärande ligger också till grund för denna 

studie. Mina erfarenheter av att leda barngrupper i pedagogiskt planerade aktiviteter utomhus 

har skapat frågor kring förskoleverksamhetens utomhusvistelse. Vad är det för skillnad på 

utomhusvistelse, uteverksamhet och utomhuspedagogik enligt verksamma pedagoger?  
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1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med denna studie är att fördjupa kunskapen om hur verksamma i förskolan resonerar 

kring den samtida uteverksamheten.  

1.1.1 Frågeställningar 

• Hur definierar verksamma pedagoger begreppet utomhuspedagogik? 

• Hur beskriver verksamma pedagoger att de arbetar med utomhuspedagogik? 

• Vilken uppfattning har pedagoger om utemiljöernas betydelse för barns utveckling och 

lärande? 

 

1.1.2 Centrala begrepp  

Förstahandserfarenheter: att se, uppleva och erfara någonting själv genom sina sinnen. 
Exempel att snö är kallt. Förstahandserfarenhet innebär att personen upplevt kylan av snö mot 
sin hud. En motsatt kunskap är den litterära kunskap där person läst i text, eller fått berättat för 
sig att snö är kallt men dock inte upplevt snöns kyla med egna erfarenheter.  

Informanter: Deltagare i studien som bidrar med sina kunskaper och information. 

Naturliga miljöer: Miljöer som ej påverkats av människan. 

Pedagoger: Vuxna som arbetar pedagogiskt med barn. 

Uteverksamhet: När barn och pedagoger i förskolan kliver ut på gården. Då flyttas 
verksamheten från en inomhusmiljö till utomhusmiljö och där av blir inomhusverksamheten en 
uteverksamhet. 

Utevistelse: Den tid när barn och pedagoger befinner sig ute. 

Utomhusmiljö: Miljö utomhus som förskolans verksamhet har tillgång till. Det kan handla 
bland annat om förskolegården eller närmiljöer.  

Yngre barn: Barn upp till tre år 

Äldre barn: Barn i åldern fyra till fem år  
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2 LITTERATURGENOMGÅNG 

I litteraturgenomgången används ordet pedagog för att beskriva vuxna som arbetar pedagogiskt 

med barn inom förskolan. Litteraturen beskriver barns lek och lärande, lärande tillsammans 

med miljön och utomhuspedagogik. 

2.1 BARN: UTE I FÖRSKOLAN 

För barn är leken och språket viktiga verktyg för inhämtning av kunskaper och att skapa nya 

erfarenheter. Barn lär genom att se hur andra gör, barn lär genom dialoger och när de samspelar 

med andra (Smith, 2010). Barn lär även genom leken och när de utmanas av vuxna i barnets 

omgivning (Smidt, 2010; Öhman, 2011). I förskolan är det pedagogerna som fyller rollen som 

utmanade och accepterande för barnets utveckling (Öhman, 2011). Barnet är nyfiket och har ett 

inre driv att vilja förstå och lära av sin omgivning (Smidt, 2010). De utvecklar kunskap genom 

förstahandserfarenheter och kroppsliga erfarenheter (Fredriksen, 2015). Barn använder först 

kroppsspråket sedan utvecklas det talade språket (ibid.). Björklund (2017) skriver att oberoende 

vilken miljö barn vistas i lär barnen sig någonting hela tiden. Ett viktigt medel för barns lärande 

är leken framställer Öhman (2011).  

2.1.1 Det lekande barnet lär  

Leken har en stor betydelse för barnets utveckling och lärande (Pramling Samuelsson, 2010). I 

leken knyter barn sociala kontakter och de lär sig samspel mellan varandra. Öhman (2011) 

tydliggör ett tankesätt kring barns lärande och lek där författaren skriver: ”I barns värld är lek 

och lärande oskiljbara. Barns livsvärld är hel och odelbar. Barn leker, tränar och lär samtidigt. 

(Öhman, 2011, 184)”. Pramling Samuelsson (2010) skriver att förskolebarn kan ha svårt att 

förstå skillnaden mellan lärande och lek. Leken fyller en funktion där barnet lär sig uppskatta 

och värdesätta sig själv, men de reflekterar inte över att det sker ett lärande samtidigt (Öhman, 

2011).  

Uteleken är oftast lik inomhusleken men den är lite vildare i sitt slag (Mårtensson, 2009). 

Öhman (2011) skriver att barnlekar varierar och de fyller olika lärande syften. Leken är ett 

lärande i sociala kontexter och kan fördjupa kunskaper i samspel med andra (ibid.). Vilda lekar 

är mer motoriskt fokuserade medan roll-lekar utvecklar barnens samspel. (Öhman, 2011). 

Faskunger (2008) skriver att i utemiljön kan barn röra på sig fritt och ostört. 
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Barnen kan springa utan att reflektera över att kollidera och det skapar större rörelsemönster 

vilket i sin tur ger mer motoriskt utmanande lekar (Faskunger, 2008). Utelekarnas mönster 

förändras i mötet med förskolegården skriver Mårtensson (2009). Förskolebarnens lekar 

utomhus varierar mellan snabba och intensiva till att bli mer socialt, lugna och med utforskande 

inslag (ibid.). Mårtensson (2009) beskriver hur det i uteleken är mer tillåtet för barn att springa 

och upptäcka med hjälp av sina kroppar.  

2.1.2 Barns utevistele 

Att förskolebarn är utomhus under dagarna är en existerande norm i svenska förskolor. Utöver 

den normen beskriver Mårtensson (2009) ytterligare en norm gällande hur utemiljö är ett ställe 

för barnen att vara utan den vuxnes ingripande. När barnen vistas utomhus tar den vuxne ett 

steg tillbaka och låter naturen hjälpa och stimulera barns aktiviteter (ibid.). Vuxna i förskolan 

blir då mindre benägna att kliva in i barnens lekar eller konflikter när verksamheten är utomhus 

(ibid). Mårtensson (2009) anser att återhållsamheten beror på den vuxnes tillit till miljön. 

Ericsson och Friluftsfrämjandet (2009) skriver att de stora ytorna utomhus kan leda till färre 

konflikter, både med andra barn och minskande konflikter med vuxna. Vistelsen utomhus för 

barngruppen kan ses som ett andrum från inomhusverksamhetens vuxenstyrda organisering 

(Mårtensson, 2009).  

2.1.3 Barns utomhusmiljöer 

Förskolegårdens miljö regaleras av lagstiftningar och ska vara anpassad för alla barns lek och 

rörelse skriver Boverket (2018). Förskolor idag har en utegård som ska innehålla varierad 

terräng och ska vara en plats för barnens lek och lärande (Boverket, 2018). Förskolans 

utomhusmiljö ska ge barn möjligheter att leka och springa av sig och miljön ska vara anpassad 

för att utmana barens lärande (ibid.). Skollagen (SFS 2010:800) hänvisar till att det är 

huvudmannens ansvar att barngruppen tillgodoses en lämplig miljö att vistas på.  

2.1.4 Jämförande studie mellan naturrika och naturfattiga gårdar 

En jämförande studie av förskolor med naturrika utomhusgårdar och naturfattiga gårdar från 

1997 visade att det finns ett samband mellan sjukfrånvaro, motorisk förmåga och den tid som 

barnen vistades på den naturrika gården. Studien visar även skillnader i barns koncentrations-

förmåga (Grahn, 2007). Gran (2007) tolkar studiens resultat som att barn med möjlighet att 

vistas på naturrika gårdar tränar upp sin motoriska förmåga. Barnen springer och balanserar 

vilket gör dem mera viga och då ökar deras koordinationsförmåga (ibid).  
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Grahn (2007) redovisar ytterligare en studie med liknande resultat. Studien påbörjades 2004 

och visar även den att barn på naturrika gårdar rör sig 20 % mer än barn som vistas på 

naturfattiga förskolegårdar. Det ökade rörelsemönstret beror på att barnen leker mera intensivt 

i naturen (ibid.).  

2.2 LÄRANDE 

Förskolans läroplan (Skolverket, 2016) påvisar att barngrupper i verksamheten ska ha tillgång 

till olika miljöer att vistas i. Strävansmål i läroplanen kan uppfyllas oberoende i vilken miljö 

barnen vistas i (Mårtensson, 2009). Det står inte utskrivet om verksamheten ska uppnå målen 

inomhus eller utomhus (ibid.). Strävansmål i läroplanen (Skolverket, 2016) belyser bland annat 

att barnen ska ges möjlighet till lek och lustfyllt lärande, att de ska kunna utvecklas motoriskt 

samt att lära sig att samspela med andra. Förskoleverksamheten ska utgå ifrån barnens 

erfarenhetsvärld. Vidare skriver Skolverket (2016) att förskolan ska stäva mot att lära barn att 

respektera den gemensamma miljön samt att barnen ska stimuleras till att utforska omvärlden 

(ibid). Förskolans läroplan (ibid.) berör ytterligare att pedagoger ska möta barn med verktyg 

som stöttar deras lärande och utforskande. Skolverket (2016, 6) skriver: 

Barnet ska också ha möjlighet att enskilt fördjupa sig i en fråga och söka svar och 
lösningar. Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för 
att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan.  

Det finns mål i styrdokumenten som uppfyllas i utomhusmiljöer exempelvis att se naturens 

olika samband (Skolverket, 2016). Ämnesrelaterade kunskaper likt matematik och biologi går 

att lära utomhus (Björklund, 2017).  

2.2.1 Lära ute är inget nytt. 

Att uppleva på andra ställen än inomhus har pågått i skolsystemet under en längre tid. Rantatalo 

(2002) skriver att under 1800-talet användes skolresor som ett pedagogiskt medel för 

skolväsendet. Syfte var att barnen skulle lära genom observationer av naturen. Lärarens roll 

under dessa utflykter var att guida barnen till de viktiga kunskaperna som finns utomhus (ibid). 

Pedagogerna under 1800-talet förespråkade att lära genom direkta observationer. Vid 

sekelskiftet 1900 var skolresor växande inom alla samhällsklasser (Rantatalo, 2002). Målet med 

att bedriva skolresor var att barnen skulle komma närmare naturen och att identifiera sig med 

naturliga miljöer. Utöver detta användes skolutflykterna som ett komplement till 

undervisningen i klassrummet samt även i syfte att skapa samspel mellan lärarinnorna och barn 

(ibid.).   
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2.2.2 Utevistelse med pedagoger 

Utomhusvistelse är tiden barngruppen är utomhus tillsammans med pedagoger skriver 

Björklund (2017). Förskolans uteverksamhet kan fylla flera syften beroende på vilket fokus 

som pedagogerna lägger på utomhusvistelsen (ibid.). Björklund (2017) skriver att 

utomhusvistelse kan beaktas med olika perspektiv och att det finns tre stora fokusområden när 

det kommer till förskolan: Lärande, hälsa och hållbar utveckling. Med lärande innebär att 

barnen går ut och vistas ute tillsammans med pedagoger. Björklund (2017, 24) skriver: ”Oavsett 

hur, så går barn och pedagoger ut och oavsett hur så lär och utvecklas barnen”. 

Barnens lärandemönster kan både utmanas och lyftas med närvarande och accepterande 

pedagoger. Pedagogens förhållningssätt är viktigt för att barnen ska våga utmana sitt 

rörelsemönster utomhus (Björklund, 2017). För att barnen ska våga utmana sig själva ligger 

mycket på den vuxna i verksamhetens förhållningssätt (Öhman, 2011). Björklund (2017) 

skriver att pedagoger ska vara öppna och accepterande och stödja barnens upptäckande. vidare 

ska den vuxna vara stöttande till barnets utforskande och finnas till hjälp om barnet behöver 

vägledning i lärandet skriver Ericsson och Friluftsfrämjandet (2009).  

2.2.3 Lärande i mötet med utemiljön 

I mötet med utemiljön kan barn tillägna sig varienade kunskaper då lärandet utomhus kan vara 

svårt att specifisera till endast ett konkret skolämne. Dalgren och Szczepanski (2004) skriver 

att lärandet utomhus ses som både en helhet och som ett möte. I möten med naturen kan 

specifika ämneskunskaper kan vara svåra att definiera eftersom naturen är mångsidig. Vidare 

skriver Dalgren och Szczepanski (2004) att utomhusmiljön bidrar med mer än platsen, 

utemiljön kan bidra med strukturer för lärandet. Miljön i sig kan vara antigen bergänsande eller 

stimulerande för barns lärande (ibid.). Björklund (2017) skiver att utomhusmiljöerna är en del 

av förskolans verksamhet och de kan bidra med många kunskaper. Uterummet är fullt med 

ojämnheter och variationer mellan material och kan användas till att konkretisera lärandet 

(ibid.). 

2.2.4 Didaktik: Att undervisa 

Didaktik betyder lära ut, analysera och undervisa. Skolverket (2018) beskriver att didaktikens 

teori har grunden i frågeställningarna: Vad, hur och varför? Frågorna kan användas till både 

generell didaktik och ämnesspecificerad didaktik (ibid.). Den generella didaktiken är beskriven 

ovan. Den ämnesspecifika didaktiken innebär ett smalare spann (Skolverket, 2018).  
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Det smala spannet begränsas genom olika faktorer (ibid). Ett exempel på ämnesspecifik 

didaktik är utomhusdidaktiken som besvarar frågorna: När, var, hur och varför?  

Målet med utomhuspedagogiken är att de didaktiska frågorna besvaras tillsammans med ett 

utforskande i naturmiljöer (Szczepanski, 2007). Szczepanski (2008) specificerar platsens 

betydelse för lärandet med frågan: Var?. Det som skiljer utomhusdidaktiken från den generella 

didaktiken är att lärandet smalnas av till att växelverka tillsammans med miljön (Dalgren & 

Szczepanski, 2004). Lärandes sker utomhus och kärnan är att uppleva genom de egna 

erfarenheterna eller förstahandserfarenheter (ibid.) 

2.3 UTOMHUSPEDAGOGIK I FÖRSKOLAN 

Grundtanken med utomhuspedagogik är att platsen har en betydelse för lärandet (Sjöstrand 

Öhrfelt, 2015; Szczepanski, 1994). Det nationella centrumet för utomhuspedagogik, NCU, 

förklarar begreppet här: ”Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i 

växelspel mellan upplevelse och reflektion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska 

situationer” (Linköpings Universitet, 2017).  

Utomhuspedagogikens syfte är att se och förstå olika sammanhang i naturen (Ericsson & 

Friluftsfrämjandet, 2009). Lärandet med utomhuspedagogik sker genom den direkta 

upplevelsen (ibid.). Vidare åskådliggör Szczepanski (1994) att utomhuspedagogik både kan 

innebära att pedagogiken är plastbaserad eller att det kan innebära ett ämne som görs i skolform 

med ett sammanhang till naturen; exempelvis att plocka in lärandematerial som binder till ett 

lärande utomhus (ibid.). 

2.3.1 Svenska utomhuspedagogikens historia.  

Sveriges utomhuspedagogik har sina rötter i den engelska scoutrörelsen samt i de norska 

influenserna av att idealisera naturen (Sjöstrand Öhrfelt, 2015). Sjöstrand Öhrfelt (2015) skriver 

att den svenska utomhuspedagogiken baseras på två resonemang. Där den ena handlar om hur 

utomhuspedagogiken kan användas till att förstå samspel, att uppfostra och i lärandet (ibid). Att 

förstå utomhuspedagogiken som ett samspel med naturen grundas i scoutrörelsen (Sjöstrand 

Öhrfelt, 2015). Grundtanken i scoutkåren har varit att lära barn att överleva i naturen och 

lärandet har setts utifrån ”Learning by doing” (ibid.). Uttrycket är engelskt och betyder en 

praktik som lär genom förstahandserfarenheter.  
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Utöver det scoutbaserade sättet grundas den svenska utomhuspedagogiken på ett annat 

resonemang som består av norska influenser. Det norska resonemanget handlar om att 

identifiera sig med naturen (Sjöstrand Öhrfelt, 2015). Grundtanken är att naturen ger god hälsa, 

välmående samt hjälper människan att hitta en inre tillväxt i naturliga miljöerna (ibid). Att förstå 

utomhuspedagogik med synen, att naturen har ett egenvärde, kommer från norska influenser 

skriver Sjöstrand Öhrfelt (2015). 

2.3.2 Mötet med naturen 

Utomhuspedagogik innefattar att se sammanhang i naturen men det kan också vara att undervisa 

ett skolämne i utomhusmiljöer. Ämnen att arbeta utomhus kan bland annat vara naturkunskap, 

matematik eller fysik (Szczepanski, 1994). Det finns även andra ämnen att arbete 

utomhuspedagogiskt med. Ericsson och Friluftsfrämjandet (2009) belyser att lära utomhus 

handlar om att förbi se den starkt knutna ämneskunskapen som praktiseras inomhus i 

skolväsendet. 

Att arbeta med utomhuspedagogik tillsammans med barngrupper kan skapa ett möte med natur 

vilket skapar ett konkretiserat lärande för barnen (Björklund, 2017). Barnens lärande utomhus 

sker genom förstahandserfarenheter och kan beröra tysta kunskaper (Szczepanski, 1994). Att 

lära sig hur en tall luktar eller känns är en förstahandserfarenhet som förmedlas genom tyst 

kunskap (ibid.). Synen på lärande handlar i grunden om att barnen aktivt ska söka sitt eget 

lärande. Utgångspunkten för barns lärande är deras redan existerande kunskaper och utemiljön 

ska då fortsätta att utmana till inlärning (Ericsson & Friluftsfrämjandet, 2009).  

Det krävs mod för att leda barn utomhus eftersom miljön är föränderlig och svår att kontrollera 

framställer Ericsson och Friluftsfrämjandet (2009). De skriver att leda barn utomhus kräver en 

noggrann planering till en början för att försäkra sig om att det kommer att ske ett lärande 

tillsammans med miljön (ibid). Pedagoger kan arbeta som medupptäckare tillsammans med 

barngruppen vilket betyder att de flyttar fokus från lärandet till inreaktionerna mellan 

barngruppen och miljön (Ericsson & Friluftsfrämjandet, 2009). 
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2.4 AVSLUTANDE SAMMANFATTNING 

Detta kapitel har handlat om hur barn lär, att de lär genom lek och att det kan ske vildare lekar 

utomhus. Björklund (2017) skriver att barn lär sig nya saker hela tiden. Smith (2010) framhåller 

att barnen lär av att observera andra och Öhman (2011) skriver att barn lär genom leken. 

Forskning visar på att barn i naturrika utomhusmiljöer mår bättre (Gran, 2007). Vidare grundas 

barns lärande i skolverkets läroplan för förskolan (Skolverket, 2016). Den framhåller även att 

barn ska få tillgång att vistas i olika miljöer. Björklund (2017) skriver om att stävans mål fån 

läroplanen inte specificeras till inomhusverksamhet. Utomhus har pedagogerna en större tilltro 

till miljön skriver Mårtensson (2009). Ytterligare belyses i kapitlet en historik kring lärande 

utomhus där Rantatalo (2002) skriver att grunden ligger i skolresor som startades under 1800-

talet. En sammanfattande av förklaring av didaktik framställs (Skolverket, 2018).  

Avslutningsvis behandlar litteraturgenomgången utomhuspedagogik. Utomhuspedagogikens 

grund, både i scoutrörelsen och de norska influenser av naturens helande effekter omnämns av 

Sjöstrand Öhrfelt (2015). Utomhuspedagogiken förtydligas genom citatet: ”Utomhus-

pedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse och 

reflektion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer (Linköpings Universitet, 

2017)”. Det krävs mod att leda barngrupper utomhus skriver Ericsson och Friluftsfrämjandet 

(2009). Denna litteratur ligger till grund för studien. 
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3 METOD 

I metodavsnittet beskrivs undersökningsmetoden, de urval som gjorts och studiens process. 

Vidare redogörs hur materialet bearbetas, studiens äkthet, tillförlitlighet och generaliserbarhet 

samt de etiska ställningstagande som beaktats.  

3.1 UNDERSÖKNINGSMETOD 

Till studien användes en kvalitativ undersökningsmetod för att besvara studiens syfte att 

fördjupa kunskapen om hur verksamma i förskolan resonerar kring den samtida 

uteverksamheten. Utifrån forskningsfrågorna med målet att undersöka pedagogens perspektiv 

har intervjuer med verksamma pedagoger genomförts. De som befinner sig i förskole-

verksamheten besitter kunskaper om hur just deras förskoleverksamhet använder 

utomhusvistelsen och utomhuspedagogik. 

Alvehus (2013) skriver att ett gott skäl till att välja intervju som metod är om studien har ett 

kvalitativt syfte. Vidare skriver han att intervjuer skapar en större förståelse för hur individer 

tänker och fungerar i sociala sammanhang. Alvehus (2013, 86): ”Intervjuer är en viktig metod 

i kvalitativ forskning och skapar många sätt möjligheter i det att de ger tillgång till andra 

människors sätt att se på saker och ting”  

3.2 URVAL 

För att få ett fylligare resultat har intervjuer genomförts med verksamma pedagoger från 

varierande förskoleverksamheter. Urvalet har varit kriteriebaserat och har gjorts utifrån ett antal 

kriterier. Det första kriteriet var geografiskt där både förskolor i en större stad och förskolor 

utanför ett mindre samhälle skulle medverka. Studien gjordes även i två olika län. Urvalet 

begränsades ytterligare med kriteriet att verksamheterna skulle ligga i närhet av skogsområden 

eller ha skogliknande miljöer på gården. De geografiska begräsningarna gjordes för att 

underlätta valet av förskoleverksamheter att kontakta inför studien. Johansson och Svedner 

(2010, 39) skriver: ”När du väljer intervjuperson är det lämpligt att ta med personer med olika 

erfarenhetsbakgrund, eftersom det ökar chansen att finna de viktigaste uppfattningarna och 

varianterna av dem”.  

I denna studie gjordes intervjuer med fem pedagoger från fyra olika förskoleverksamheter. De 

fyra verksamheterna är jämt fördelade mellan två olika län och då ges möjlighet till att jämföra 

pedagogernas svar, både mellan de olika förskolorna och även mellan de olika länen. 
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En av förskolorna drevs som ett personalkooperativ medans de andra drevs inom kommunal 

regi. Av de kommunalt drivna förskoleverksamheterna hade en verksamhet tecknat avtal med 

friluftsfrämjandet1. 

I figur 1 nedan tydliggörs kriterierna för urval och spridningen av kunskaper. De personer som 

deltagit i studien kommer benämnas antigen med deras fingerade namn (se figur 1) eller som 

informanter/informant. Alex och Sam har båda en blå färg i tabellen vilket beror på att de 

arbetar i samma verksamhet och intervjuades tillsammans. 

 

 
Figur 1: kriterier för urval strukturerat med hjälp av informanternas fingerade namn. 

 

3.3 DATAINSAMLING  

Kontakt med samtliga verksamheter gjordes två till fyra veckor innan intervjutillfälle. 

Kontakten med förskolorna i de olika länen utfördes på olika vis vilket kommer att presenteras 

nedan. 

Kontakten med förskolorna i län 1 skedde genom ett fysiskt besök. Vid den första kontakten 

överlämnades missivbrev (bilaga 1) och information om att studien skulle ligga till grund för 

ett examensarbete vid Umeå universitet. För att boka in intervjutillfälle användes en direkt 

mailkontakt med de verksamma pedagogerna i förskolan. Tidsbokningen skedde efter att 

samtycke att delta i studien getts. Två av fem kontaktade pedagoger från län 1 deltog i intervju. 

Kontakten med förskolorna i län 2 skedde genom ett telefonsamtal. Tiden för studien 

begränsade möjliggörandet att besöka båda länen därför kontaktades verksamheter i län 2 med 

                                                 
1 Ett tecknat avtal med Friluftsfrämjandet innebär att flyttat ut hela eller delar verksamheten och bedriver den utomhus. Verksamheterna får 
tillgång till material kring att bedriva uteverksamheten med mål att skapa goda relationer med naturen (Friluftsfrämjandet, 2018) 

Kim

•Län 1
•Stadsmiljö
•Personalkooperativ
•Småbarns avdelning
•Förskollärare
•Maskulint 

pronomen
•Egen förekolegård
•Skog på gården

Mio

•Län 1
•Stadsmiljö
•Kommunal förskola
•Åldersblandad 

avdelning
•Förskollärare
•Maskulint 

pronomen
•Delad gård med 

skola
•Skog på gården
•Vatten i närheten

Eli

•Län 2
•Utanför tätort
•Kommunal förskola
•Åldersblandad 

avdelning
•Förskollärare
•Feminint pronomen
•Delad gård med 

skola
•Skog på gården
•Vatten i närheten
•Avtal med 

friluftsfrämjandet

Alex

•Län 2
•Utanför tätort
•Kommunal förskola
•De äldre barnen
•Förskollärare
•Feminint pronomen
•Delad gård med 

skola
•Skog på gården
•Intrevju tillsammans 

med Sam

Sam

•Län 2
•Utanför tätort
•Kommunal förskola
•Småbarnsa vdelning
•Barnskötare
•Feminint pronomen
•Delad gård med 

skola
•Skog på gården
•Intrevju tillsammans 

med Alex
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ett telefonsamtal. Under telefonsamtalet beskrevs studiens syfte, samtyckes- och 

anonymitetskraven samt tidsåtgången. Vid pedagogernas samtycke kom vi överens om tid till 

intervjutillfälle vidare delgavs missivbrevet för län 2 (bilaga 1) via mail. Två förskolor 

kontaktades i län 2 och tre pedagoger intervjuades. Att kontakta två län var ett strategiskt beslut 

som ökade möjligheterna att få pedagoger till studien men som även möjliggjorde analys av 

skillnader i olika län. 

För att pedagogerna skulle känna en större trygghet fick de bestämma plats för 

intervjun. Samtliga intervjuer ägde rum i förskoleverksamheten och vi var ostörda under hela 

intervjun. 

Alla intervjuer började på samma sätt med en sammanfattning av den text som står i början av 

intervjuguiden (se bilaga 2). Texten ger information om rätten att avbryta deltagande samt 

tidsramen. Vidare tydliggjordes att intervjun skulle dokumenteras med hjälp mobil 

inspelningsenhet och att det inspelade materialet skulle komma att användas till framställande 

av rapporten. Johansson och Svedner (2010) rekommenderar att spela in intervjun. 

Inspelningsenheten placerades mitt emellan parterna i rummet för att skapa en god inspelnings 

kvalitet och startades direkt innan intervjun påbörjades. Vid intervjutillfället förklarades även 

att samtliga deltagare i studien kommer att avidentifieras i rapporten.  

En intervjuguide (se bilaga 2) användes till mall för att driva samtalet framåt och de 

förbestämda frågorna utgjorde strukturen för dialogen. Materialet uppsamlades genom en 

semistrukturerad intervju. Alvehus (2013) skirver att den semistrukturerade metoden är en av 

de vanligaste att genomföra och med den metoden följer den som intervjuar ett förbestämt 

folmulär som består av tematiska öppna frågor. Denna metod ger respondenten större möjlighet 

att påverka intervjun (ibid.). Under intervjun fick pedagogerna svara på förbestämda frågor 

samt följdfrågor. Varje intervjutillfälle var planerat att ta 40 minuter med restriktioner för viss 

variation i längd (se tabell 1).  

KIM 42 Minuter 

MIO 32 Minuter 

ALEX OCH SAM 39 Minuter 

ELI 55 Minuter 

 

Det sammanlagda materialet var 168 minuter av intervjuer fördelade olika över de fyra 

intervjutillfällena (se tabell 1 ovan). Alla intervjuer transkriberades ordagrant var för sig. 

Tabell 1: Intervjuernas längd 
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Transkriberingens ordagrannhet gjorde med undantag för de ämnen som inte berörde studiens 

syfte eller frågeställningar. Det materialet som inte hörde till studien sammanfattades kort och 

markerades i texten med tidsanvisningar om det skulle komma att vara relevant senare.  

3.4 DATABEARBETNING 

Det transkriberade materialet skrevs ut till pappersform, lästes igenom och sorterades tematiskt. 

En tematisk analys är bra till när det är flera olika berättelser som berör samma fenomen, skriver 

Löfgren (2014). Alvehus (2013) skriver att databearbetningen kan delas in i tre olika steg: Att 

sortera, reducera och att argumentera. Studiens material har sorterats tematiskt till en början där 

texter som haft samma kärna fått bilda en pappershög. Enligt Alvehus (2013) är det viktigt att 

inte bestämma teman för tidigt i sorteringsprocessen eftersom att vrida, vända på materialet är 

en del av processen. Det transkriberade materialet med relevant data som berörde 

forskningsfrågorna samlades slutligen i fyra teman. Materialet reducerades till nyckelord som 

speglar vad de intervjuade berättade. I figur 2 är teman och nyckelord uppstaplade efter hur de 

sorterades. Under rubrikerna finns en innehållsförklaring för temat. Figur 2 presenteras på nästa 

sida, s.13. 

 
Figur 2: Redovisning av hur nyckelorden sorterades in i Tema. 

  

Verksamheten
Vad pedagogerna beskriver om 

deras organisation och 
förutsättningar

•Tid
•Utomhusmiljön
•Faktorer som kan 

påverka 
utomhusvistelsen

Barns lärande
Pedagogernas beskrivningar av 

barns aktiviteter utomhus där de 
ser att barnen lär sig.

•Skogen
•Motorik
•Social kompetens
•De äldre barnen
•De yngre barnen
•Om vuxen deltar
•Utomhusmiljöns 

betydelse

Pedagogiskt förhållningsätt
Pedagogers beskrivning av deras 

eget agerande samt vad de 
upplever är viktigt att tänka på 

utomhus

•Nyfikenhet 
•Utforsknade
•Pedagogiska aktiviteter
•Flexibilitet
•Planerade aktiviteter
•Barn lär hela tiden

Utomhuspedagogik
Pedagogers beskrivningar av hur 

de arbetar med 
utomhuspedagogik

•Utomhusped. i 
verksamheten

•Miljön
•Plocka med inne ut
•Skogens utomhusped.
•Närmiljö
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3.5 ÄKTHET OCH TILLFÖRLITLIGHET 

För att förtydliga studiens äkthet har forskningsprocessen beskrivits tydligt. Det kan vara svårt 

att visa på äkthet i en kvalitativ studie eftersom att materialet baseras på människans 

uppfattning/åsikter/erfarenheter. Patel och Davidson (2003) skriver om svårigheterna att 

kvalitetssäkra en kvalitativ studie och en av de metoderna de förespråkar är att bedriva en 

transparent studie.  

Eftersom kvalitativa studie i någon mening är unik är det viktigt att den kvalitativa 
inriktade forskade noga beskriver forskningsprocessen så att de som tar del av resultatet 
kan bilda sig en uppfattning om alla de val som forskaren gjort (Patel & Davidson, 2003, 
s.106).  

Studien baseras på fem pedagogers berättelser vilket gör att studien är smal. Resultatet är inte 

generaliserbart utan framställs mer likt en inblick i hur fem pedagoger tänker kring 

uteverksamheten och utomhuspedagogik.  

3.6 ETISKA STÄLLNINGSTAGANDEN 

I studien har vetenskapsrådets etiska överväganden gällande tystnadsplikt, sekretess, 

anonymitet och integritet beaktats (Vetenskapsrådet, 2017). 

De kodex som ligger till grund för de etiska ställningstagande skriver Vetenskapsrådet (2017, 

13) är: ”…före forskningens genomförande (information, samtycke), under genomförandet 

(undvikande av risker, designfrågor) och efter genomförandet (publicering, förvaring av 

material)”  

Informationskravet och samtyckeskravet togs hänsyn till genom att innan studien påbörjades 

delgavs pedagogerna ett brev (se bilaga 1). Vidare gavs information om att studien är frivillig 

och vilka rättigheter de som deltog i studien hade. Det tydliggjordes att deltagande hade rätten 

att avbryta deltagande utan att ge en förklaring. Informationskravet och samtyckeskravet 

uppmärksammades skriftligt i missivbrevet och muntligt innan intervjun påbörjades. 

Under genomförandet användes intervjuguiden (se bilaga 2) vilken innehåller öppna 

frågeställningar. Om det var oklarheter i intervjutillfället förtydligades frågeställningarna och 

informanter fick möjlighet att återkomma till frågan senare. Om pedagogerna frågade efter att 

se frågorna i förväg tillgodosågs dem med en intervjuguide innan intervjutillfället.  
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I humanistiska studier skriver Vetenskapsrådet (2017) att författaren måste skydda deltagarnas 

identitet. För att säkra individernas anonymitet efter genomförandet av intervjuerna innehåller 

studien inga tydliga dialektala utryck. Återkommande ord har även plockats bort eftersom 

tydliga språkliga identifikationer kan röja identitet. Informanterna har fått fingerade namn och 

de geografiska platser som nämns har ersatts av neutrala namn.  

  



 

16 
 

4 RESULTAT 

I resultatet sammanställs de teman som uppkommit under arbetet. Nyckelorden redovisas med 

de fyra teman som uppkom: Informanterna har fingerade namn. Kim och Mio, län 1, kommer 

att benämnas med maskulint pronomen och Alex, Eli och Sam, län 2, kommer att benämnas 

med feminint pronomen. Barngrupperna i rapporten är indelad i tre grupper: De yngre barnen 

vilket innebär barn upp till tre års ålder, de äldre barnen vilket innefattar barn i åldern fyra till 

fem år och när ordet barngruppen används handlar det om samtliga barn i verksamheterna. 

Resultatet beskrivs i en flytande text och styrks med hjälp av citat.  

4.1 VERKSAMHETEN  

Samtliga informanter beskriver att de tillbringar minst en timma om dagen utomhus. Till 

exempel beskriver Mio och Kim att deras verksamheter har minst en timmas utevistelse om 

dagen och att förskoleverksamheten även har detta som ett nedskrivet mål. De säger att: ”vi har 

ju som mål att alla barn ska varar ute minst en gång per dag”. Alex lyfter även i sin intervju att 

utomhusvistelsen är en del av verksamhetens vardag och att barnen är ute mycket under en 

veckas tid. Hon säger: ”vi är ute minst femton timmar och då har vi räknat vintertid, för sommar 

och vår då är vi ju ute ännu mera”. 

När det gäller hur tidpunkten som förskolan är utomhus beskriver alla informanter att det är 

vanligast, både för äldre och yngre barn på förskolan att de är ute på förmiddagen. Enligt 

informanterna kan de även vara ute på eftermiddagarna och under sommarhalvåret kan 

utomhusvistelsen förlängas till hela dagar. Mio berättar till exempel: ”så att alla barn är ute 

åtminstone en timma, varje dag och ibland blir det så att man går ut både förmiddag och 

eftermiddag så då blir det ju lite mer”. Eli uppskattar att barngruppen vistas utomhus ungefär 

två timmar om dagen under vinterhalvåret och under sommarperioden ökar antalet timmar till 

fyra till fem per dag.  

Eli belyser att barngruppen upplevs som friskare vilket hon tror beror på den tid de är utomhus. 

Hon säger: ”Jag måste då säga en sak ... dom är jättefriska. Nu säger jag det: Vi har då inte haft 

nån vinterkräksjuka eller magsjuka än”.  
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4.1.1 Verksamhetens utomhusmiljöer 

Utomhusmiljön som samtliga informanter beskriver innehåller både tillrättalagda miljöer och 

naturliga miljöer. Tillrättalagd miljö definieras av informanterna som förskolegårdens gungor, 

klätterställning, sandlåda, den asfalterade vägen, lekstugor och kojor. Tillrättalagt är det som 

planerats och stoppats dit, säger en informant, och säger att han ”inte har så mycket övers” för 

de tillrättalagda gårdarna. Naturliga miljöer är de informanterna beskriver till att vara skogs-

miljöer, stadsmiljöer, ängar, stränder, sjöar och vattendrag.  

Barnen vistas i en varierad utomhusmiljö beskriver informanterna. Samtliga informanter 

berättar om deras förskolemiljö och ger en bild av en varierad omgivning att vistas i med både 

planerad, tillrättalagd gård och naturliga utomhusmiljöer. Mio berättar till exempel: ”vi har ju 

liksom tillgång till skog och… jamen kanske en större klätterställningar än vad andra förskolor 

har å vi har ju: en fotbollsplan där man kan leka”. Tre informanter beskriver utomhusmiljön 

som ”jättestor” vilket innebär att den innehåller både sandlådor, mindre kojer, klätterställningar 

och skogsmiljöer. Fyra av fem informanter beskriver deras tillgång till ishockeyplan vilken 

tinar och blir en fotbollsplan under sommaren. Alex säger att: ”…och dessutom den här 

fotbollsplanen som är en stor vidd att bara kunna springa runt runt”.  

Samtliga informanter tar upp den tillgång deras förskolegård har till skogen. De beskriver att 

det finns träd och skogsliknande miljöer på deras förskolegårdar. Skogsmiljöerna framställs 

vara i varierade former, storlek och tillgänglighet: inhägnad skog, träd på förskolans gård samt 

skog belägen utanför inhägnat område. Kim beskriver verksamhets skogstillgång på detta sätt:  

Det är den här på gården, du ser träden se där, den är på våran gård den är inhägnad ---. Sen 
så har vi en skog precis här utanför staketet så neråt så då kan vi gå som, då lämnar vi 
gården och då är det både grillplats här och där … 

Förutom skogen nämner två informanter att deras förskolor är belägna med närhet till vatten. 

De benämner tillgången till vattnet som ytterligare en miljö för barnen att utforska. 

Att dela utomhusmiljö med skolbarnen hanteras på olika sätt. Eli, Mio, Sam och Alex 

förtydligar att de delar utemiljö med skolbarnen och under perioder vistades barngruppen ute 

tillsammans med skolbarnen. Mio förklarar hur de använder ett system med färgade västar, 

både på förskolebarnen och på pedagogerna när de är utomhus för att själva synas och kunna 

skilja barnen åt. Alex har en annan strategi där de yngre förskolebarnen flyttas till ett annat 

område när skolbarnen har rast. Hon säger:  
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Vi har som en liten ”lekhage”, eller vad ska jag säga? Sandlådan och en liten lekstuga, att 
vi försöker att samla de minsta där så att de inte blir nerspringa ---För att de större barnen 
måste ju också kunna få leka den lilla stund de är ute, så försöker vi asså att gå undan lite 
grann så att de större har chans till gungorna tillexempel på rasten 

Det är barnen som cirkulerar utomhus och byter mellan de olika miljöer på gården berättar 

informanterna. För att kunna ha uppsyn om någonting skulle hända, berättar Kim, stationerar 

arbetslaget ut sig på gården. Han har observerat att när pedagogerna är utspridda på gården 

vågar barnen utforska och vistas i olika utemiljöer mer. Två informanter berättar om 

upplevelser där arbetslaget är utspridda, då får barnen en större möjlighet att gå emellan olika 

typer av aktiviteter och miljöer. Eli beskriver att på en skolgård kan barnen välja att vara på 

olika delar av gården och Mio berättar om deras strategi för att veta var förskolebarnen är på 

skolgården: 

Vi ger dem ju också ganska mycket frihet. Att: Ni får vara där och leka själv så länge ni 
säger till oss var ni vill vara och leka. …Om ni vill leka i skogen så blir det ”Det hörnet av 
skogen” och vill ni gå någon annanstans och leka så måste ni säga till oss vuxna. Så att det 
är också liksom, vi ger dem det ansvaret och det tror jag att de växer av --- vi västar på 
förskolebarnen så att vi vet var dem är, och även vi vuxna har västar så att de kan se oss  
[Mio] 

4.1.2 Faktorer som kan påverka utomhusvistelsen 

Samtliga informanter uttrycker att vädret påverkar deras sätt att se på utomhusvistelsen. När 

det är kallt och blåsigt exempelvis spenderar de mindre tid utomhus. Omsorgen för barnens 

välbefinnande uttrycker tre informanter är anledningen att stanna inne. Eli säger: ”Fryser man 

är det inte lustfyllt”. Men informanter framhåller även att barnen inte ska fråntagas erfarenheten 

av dåligt väder: ”vi går ut när det är minus 20 grader och när det regnar… så får de känna på 

det”. 

Utöver klimatet utrycks barns kläder som en faktor påverkar barnets utomhusvistelse. Barens 

klädsel i förhållande med lärande utomhus lyfts: ”om de har bra vantar, fast än de har vantar 

kan de greppa spaden, har de dåliga vantar så står dem bara där och kan inte få tag i nått” 

4.2 BARNS LÄRANDE 

Det sker pedagogiskt medvetet lärande utomhus berättar samtliga informanter, men det framgår 

också att barnen lär utan pedagogiska aktiviteter utomhus. Aktiviteter utomhus kan även 

innebära skapande och motoriska utmanade lekar berättar två informanter. Vidare handlar 

utomhuslek även om att lära sig den sociala kompetensen framställer Alex. Det sociala 

samspelet är viktigt för barngruppen och återkommer i alla intervjuerna.  
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Informanterna har synen att barnen lär av varandra i verksamheten och att det sociala lärandet 

sker utomhus. De säger:  

Hänsyn ---Och det tror jag ju är lika viktigt som att man lär sig att snön är kall (skrattar) 
som att man lär sig den sociala kompetensen. ”Jag kan inte bete mig och hur som helst ute 
heller mot min kompis” så att det tror jag är viktigt också  

4.2.1 Skogen 

De äldre barnen beskrivs vara i skogen både ensamma och tillsammans med pedagoger berättar 

informanterna. Skogen används som både en tillflykt och till undervisning: ”…skogen på 

gården också kan välja att gå till skogen utan att de känner att de måste lämna gården och ha 

med en vuxen” säger Sam. När det kommer till skogen som miljö pratar informanterna också 

om lärandet. Informanterna berättar om lärande situationer kring hur barn ska bete sig i skog 

och att ta hand om jordklotet. Utöver detta berör Mio även skogens positiva inverkan på barnens 

fantasi. Och Mio förklarar hur de tänker kring innehållet med att vistas i skog med barngrupper: 

”Att man lär sig att vara, tycka om att vara ute å värna om naturen liksom”. 

Två informanter berättar att om att de har planerade aktiviteter med förbestämda barngrupper 

utomhus där de vistas i skogen eller skogslikande miljöer. Exempelvis Mio säger: ” sen så finns 

det ju planerade aktiviteter med ett riktat fokus på att: Det här vill vi att ni ska lära er!”. 

Informanterna berättar att innehållet i de planerade aktiviteterna rör den miljö de vistas i och 

hållbar utvecklig. Eli berättar att i barngrupperna pratar de om allemansrätten2 och att inte 

skräpa ner i skogen.  

4.2.2 Äldre barnen 

Barnen leker roll-lekar, vistas i skogen och bygger med snö under vinterhalvåret vilket är ett 

lärande informanter som arbetar med de äldre barnen är överens om. De säger att de äldre 

barnen gärna är ute på skolgården och leker med snöhögar. Mio fortsätter att berätta om att i 

förskolans skogsmiljöer är det huvudsakligen roll-lekar som barnen ägnar sig åt men på gården 

lekar dem med snön. Alex har liknande uppfattning och säger: ”Jamen nu på vintern är det ju 

klättra på snöhögar och åka skridskor och sådana grejer…dem leker ute, roll-lekar där de bygger 

med snöklossar...”  

                                                 
2 Lag om alla människors rättigheter och skyldigheter när det gäller att visats i svensk skog och mark. Lägger vikt vid respekt och hänsyn till 
utemiljöer (Bengtsson & Sverige, 2018)  
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De berättar även att de äldre barnen under vintertid använder snöhögar för att skapa kojor, gräva 

tunnlar eller bara gräva i snön. Två informanter beskriver att de äldre barnen åker både skridskor 

och längdskidor under vintern. Här nedan beskriver Alex vad de äldre barnen väljer att göra 

utomhus. Hon säger:  

Skottar och gräver kojor i snön, åker i pulkbackar och stora snöhögar med både åk 
madrasser och stjärtlappar: de leker ute liksom roll-lekar, dem bygger med klossarna där 
ååå.. Ja, vad gör dem? Skärtlapp! Det har också poppis sista i de stora snöhögarna här 

Skridskor är både kul och mindre kul beskriver de informanterna som har tillgång till en 

ishockeyplan. Att skridskoåkning kan upplevas mindre roligt handlar om att barngruppen inte 

kan balansera på isen utan måste träna och lära sig, menar informanterna. De säger: ”Ja men 

nått barn kanske kan tycka att de inte är så kul kanske att åka skridskor, tillexempel. Ja. men 

det är ju som en träning, att man ska lära sig…” 

4.2.3 Yngre barnen 

Likt de äldre barnen leker även de yngre barnen utomhus klargör både Sam och Kim. På 

förskolegården sker motorisk träning för de yngre barnen, både finmotorik och grovmotorik 

säger Alex, Sam och Kim. De yngre barnen tycker om att gå, upp och ner från backar och 

snöhögar beskriver Kim. Vidare beskriver han att de yngre barnen åker mycket åk-madrass 

vilket innebär en motorisk träning och en utmaning för balansen. Barnen gräver, utforskar och 

leker i snön berättar de. Informanterna berättar om hur det ser ut under vinterhalvåret: 

å dem minsta barnen tycker ju också att det är roligt att vara i skogen de provar olika 
balanslägen de klättrarna och snubblar å för motoriken å vara ute i skogen och prova på... 
[Alex] 

Det har ju snöat i stort sett varje dag så att dem, alltså skotta! Vi har såna små snöstyrare 
det tycker dem om. Klättra! Att lyckas ta sig överst det tycker dem också är kul [Sam] 

Att arbeta utforskande tillsammans med de yngre barnen handlar om vilket förhållningssätt 

pedagogen har säger informanterna. De yngre barnen lär genom egna erfarenheter säger 

samtliga. De berättar: ”… vad händer om man är utan vantar en hel förmiddag när det är kallt? 

Det har dem lärt sig”. Vidare berättas om lärande där pedagogen är med och stöttar med frågor 

i de yngre barnen lärande. Alex säger:  

I vår hade vi en liten pojke som satt med den här lätta snön och tog upp den med vantarna 
[gör ett blås ljud] och blåste på den och såg att snön var ju lätt och då ser man också får 
man gå dit och prata liksom med ”blås du snön, Ja?” och så där ”och vad beror de på att 
den flög i väg?” och vissa klumpar går inte blåsa då dem är hårdare  
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Om en vuxen deltar i aktiviteter utomhus är det antigen pedagogiskt ledda aktiviteter med ett 

förbestämt fokus, lekar eller spontana lärande situationer där pedagogen fångar barnets 

nyfikenhet. Sam berättar om att den vuxne deltar i rollekar; så som hunddagis där barn och 

vuxen hjälps åt att bygga med snö för att skapa ett rum. Mio berättar att barngruppen tycker om 

när pedagoger deltar i lekar:” när vi vuxna är med och leker, är ju också väldigt uppskattat” 

säger han. De beskriver att leken oftast börjar med några få barn för att senare sprida sig till 

hela barngruppen. Mio i sin tur säger att den vuxne kan vara med och starta lekar om det kan 

vara svårt för barnen att komma igång. Han pratar här om de yngre barnen och säger:  

Det viktiga är ju att dem hittar någonting som dem kan göra. Någonting de KAN leka, å 
vissa barn får man liksom hjälpa igång, De kan bli som bara stående där ute och vet inte 
vad de ska göra --- Så dem får man hjälpa igång medans andra barn -öh- hittar ju direkt 
någonting att göra. 

4.2.4 Utomhusmiljön betydelse för barngruppen. 

Att ha tillgång till en naturlig miljö ser informanterna som viktigt att bejaka när det gäller barns 

utveckling. De säger: 

Att få leka i skogen. Mer utmanande och skapar andra typer av lekar än i den tillrätta lagda 
miljön. I skogen gör att de använder fantasin på ett annat sätt [Mio] 

Tre informanter beskriver barns utforskande i skogsmiljöer bland annat med att plocka bär. 

Barnen tittar, känner och plockar bären säger Alex och Kim. Informanterna berättar att 

barngruppen får använda sin fantasi med till att skapa lekar på den naturliga ytan. Vidare 

framhåller de att den miljö som förskolan har tillgång till har betydelse för vilket lärande som 

sker på gården. De säger: ”jag tycker att miljön ska vara, den ska locka till nyfikenhet”.  

I utomhusmiljön uppfattas barnen lugnare och tystare berättar samtliga informanter. Kim 

upplever att ljudnivån blir bättre för både barn och personal utomhus. ”…sen finns det inga 

begränsningar när du är utomhus. Du kan springa och skrika hur mycket du vill --- är du inne 

då försöker vi dämpa dem lite granna”. Dessutom beskriver Kim att de barn som agerar vildare 

inomhus får ett annat lugn när de vistas utomhus och att den stora utemiljön hämmar konflikter. 

Att barnen får ett lugn när de kommer ut är någonting även Eli talar om: 

Först och främst: kände jag så här: att det är lugnt. Många barn som kanske är lite oroliga 
kan vara mera koncentrerade ute. Det blir färre konflikter, ehm- alltså jag upplever att det 
är ett helt annat lugn… [Eli]  
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Barnen agerar annorlunda utomhus, ”dom har ju sina Aha-upplevelser när de är ute där” säger 

Alex. Vidare beskriver hon hur lärande sker spontant utomhus när barnen undersöker klimatets 

och vädrets olika egenskaper utomhus genom förstahandserfarenheter. De beskriver att de 

yngre barnen undersöker snöns olika egenskaper i forma av dess vikt: ”det finns ju den här 

blötsnö och mjuk som man kan blåsa bort den biten”. Mio förklarar hur han ser på 

utomhusmiljön som en källa som kan leda till nya kunskaper: 

Det kan ju vara att man liksom, ehm. Jamen naturen liksom väderskiftningar eller 
årsskiftningar att man uppmärksammar dem på sånt. jamen ”Nu alltså nu ser du, har den 
här vattenpölen som var här i går frusit till is, vad beror det på?” 

4.3 PEDAGOGISKT FÖRHÅLLNINGSÄTT 

Att arbeta med ett utforskande förhållningsätt beskrivs av samtliga informanter. Nedan beskrivs 

i citat ett utforskande aktivitet där barnens egna tankar kring ämnen snö och is ligger till grunden 

för lärandet: 

…Smälte snön och tittade ”vad hittar vi?”. Där handlade de också om volym, -um- en hink 
full med snö. Dom vet de att det blir vatten, men kommer det bli lika mycket nu, lika 
mycket vatten fast än nu när vi tar in det, i värm- där det är varmt. Jaa, en del tror det och 
så sen blir de lätt överraskade genom att få se att de inte riktigt var så utan halva hinken 
med vatten [Eli] 

Mio utrycker att han vill arbeta med att fånga barnets intresse. Informanten tycker att genom 

detta utforskande förhållningssätt kan en nyfikenhet hos barnet skapas som både pedagogerna 

och barnen tillsammans kan ta vara på, något som inte skulle ske om pedagogen gav direkta 

svar. Informanter uppmärksammar lärarsituation vilken grundats i barnets nyfikenhet på 

omvärlden. Kim berättar om ett utforskande med fåglar där barnets egna nyfikenhet på 

fågelljudet ligger till grunden. Han berättar: 

Ifjol satt vi här ute och bara njöt av solen och helt plötsligt hör barnet någonting som 
knacka så här, [härmar en hackspett] det blir tyst och sen tittar det, jag ser att det lyssnar 
och jag frågar den vad kan det där vara? Vi lyssnade jättelänge …. Nästa dag såå var den 
ute igen och så hörde den det, samma barn hörde det igen, och då var det en hackspett. Så 
lockade vi den till gården och så fick vi den till gården tillslut och så fick vi den till ett träd 
och sen lyssnade när den hackade. Wow, så liksom då snappade vi, men försöker vi snappa 
upp 

Alex talar om det spontana lärandet som viktigt att bejaka som pedagog i förskolans 

verksamhet. Informanterna framhåller att det är viktigt med medforskande pedagoger när det 

kommer till bevarandet av barns nyfikenhet och lust att lära. Eli berättar om fyra med ord de 

använder i verksamheten: Medagerande, medupptäckande, medforskande och medupplevare, i 

naturen. Alex håller med och säger:   
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Det gäller ju att som pedagog är nyfiken och medforskande och försöker att ta tillvara på 
deras intressen. Jamen om nån, Det kan vara en spindel dem får syn på eller det kan ju vara 
vad som helst att man liksom försöker komma ner på deras nivå och själv försöker vara 
nyfiken och fokuserad 

4.3.1 Utomhusmiljön ger utforskande naturmiljöer. 

Samtliga informanter berättar att de är utforskande i naturmiljöer tillsammans med 

barngruppen. Kim låter barnen ställa frågor och är nyfiken på deras svar och resonerande. 

Informanterna beskriver att de funderar tillsammans med barngruppen utomhus. Tillsammans 

med barngruppen observerar informanterna naturen, berättar de, för att sedan forska eller 

undersöka vidare de frågor som inte kunde besvaras. Sammanfattningsvis säger de: 

Att man liksom hör vad de säger, ser samma saker som dem, ställer frågor, mycket kan 
dem ju! Och det man inte kan, för allt kan vi inte, inte jag, ja men då kan man säga: ”Men 
då måste vi hämta en bok!” 

4.3.2 Pedagogiska aktiviteter ute.  

Gemensamt för informanterna är åsikten att barn lär hela tiden och att utomhusmiljöer inte är 

ett undantag. De berättar att barngruppen tillägnar nya kunskaper utifrån både pedagogiskt 

planerade aktiviteter och det spontana där barnen är nyfikna på vad de hittar. Mio gör ytterligare 

en uppdelning av barns lärande i förskolans verksamhet, undervisning. Han säger: 

 …Det beror bara på hur man ser på lärande. Och liksom det här med undervisning. Och på 
förskolan kan det här med undervisning vara visa nått barn hur man klättrar upp i 
klätterställningen eller hur man gör för att provar att åka skidskor förs första gången. Det är 
ju sånt som sker hela tiden. sen så finns det ju planerade aktiviteter med ett riktat fokus…  

Informanterna berättar att lärandet ute ska vara roligt och kan vara spontant. Tillexempel säger 

Alex: ”Jag tycker det ska byggas på lust på nått sätt att att man inte… att man inte behöver göra 

så konstruerade så många gångar utan det är de spontana som är lika viktiga”. Sam säger att 

utvecklas och utmanas i nya aktiviteter sker utomhus och vidare berättar hon att vara ute och 

prova nytt kan stärka självkänslan hos barngruppen. Att hålla i pedagogiska aktiviteter kan vara 

utmanande eftersom naturen är en oförutsagd miljö berättar samtliga informanter. Alex 

beskriver hur det kan svårt att fånga alla barns intressen i pedagogiskt planerade aktiviteter med 

ett specifikt fokus. Kim ger exempel på den oförutsägbara miljön: 

Nu ska vi gå och kolla på det här med att vattnet fryser och då händer det någonting och 
man bara AH! Okej --- Det är ju som svårt att veta hur det ska gå. Sen kan du sitta och 
fånga dem och det är den bästa samlingen du har. Sjunger om djur och du har tagit med 
djur ut och de får handdockor och barnen är jätteuppspelta … nu ska vi gå och leta spår 
efter djur och så går de runt och hittar allt möjligt och de är jättenyfikna. Mm då känner 
man bara Å WOW!   
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4.3.3 Flexibilitet 

Utomhusmiljön är utmanande när det kommer till att fånga barnets nyfikenhet och intressen för 

de planerade aktiviteterna och då gäller det för pedagogen att vara flexibel. Samtliga 

informanter uttrycker att de kan hålla i en planerad aktivitet och sedan händer någonting i miljön 

som tar barnens fokus. De berättar om att vara förberedd på det otippade och Kim ställer sig 

frågan ”vad händer om det kommer en traktor?” när han pratar om att planera inför oförutsagda 

händelser i utemiljön. Alex berättar om den oväntade daggmaskens vilken uppträdande i en 

pedagogisk aktivitet som skulle handlat om sandens egenskaper. Hon säger: 

Så att då blir det en lärande situation utifrån vart barnen befinner sig … så att jag kan jag 
måste ju också vara flexibel till att lämna. Jag kan inte säga:” [förvrängd röst] NÄÄ! Nu 
skulle vi ju prata om [Slår handen i bordet] SANDENS EGENSKAPER! [normalt röstläge] 
Nä och så kom daggmasken, Ne men det går inte. Utan jag måste lämna det å-å liksom och 
ta: ”var barnen är nu?”  

Informanterna uttrycker flexibilitet och beredskap som egenskaper vilka är viktiga till 

pedagogens förhållningssätt när det kommer till lärande ute. De berättar att de aldrig vet vad 

som kan hända även fast aktiviteten är planerad in i minsta detalj. Aktiviteterna kan följa det 

planerade syftet och barnen upplever ett lärande tillsammans med miljön men aktiviteten 

kanske inte bli av på grund av en yttrefaktor, berättar dem. Kim säger: 

Nån går och rastar en hund mitt i allting och så blir de nyfikna på den… så att jag som 
pedagog måste ha en beredskap, en flexibilitet och det blir en större utmaning 

4.3.4 Planera aktiviteter 

Ett verkligt problem som finns i förskolan är personalbortfall och det påverkar även hur 

verksamheter arbetar med utomhusvistelsen. Den tid som de planerade aktiviteterna har kan 

variera mellan tio minuter uppemot en förmiddag berättar informanterna. Vidare är 

informanterna eniga i att barngruppens storlek kan påverka de planerade aktiviteterna samt 

bortfall i personalstyrkan. De säger: 

Det man skulle vilja det är att man kan ha mindre grupper (suckar) delar in dem kanske på 
tre pedagoger med fem barn per grupp istället för att man är 14 barn på två pedagoger 

Att kunna behålla den röda tråden genom arbetet när det handlar om ett tema som är både ute 

och inne kan innebära svårigheter, säger Kim. Svårigheterna är bland annat att kunna tolka den 

oförutsägbara utomhusmiljön, hitta planeringstid och att vid tillfället vara alla i 

personalgruppen berättar han.  
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4.4 UTOMHUSPEDAGOGIK 

Utomhuspedagogik sker överallt. Alex menar att det beror på förskollärarens förhållningssätt: 

”man kan ju flytta hela verksamheten ut om man vill, så att de-de-de funka ju också. Bara vi 

vill det är ju de, det handlar om”. Utomhuspedagogik är genomgående i hela verksamheten 

berättar informanterna. Kim förtydligar: 

Men utomhuspedagogiken den börjar genom att vi börjar att träna på att klä på oss, och sen 
fortsätter den ju genom att dem få att de får erfarenheter av att vara ute. Att du får positiva 
erfarenheter så att de lockas till att vara ute ännu mer  

4.4.1 Miljön 

Utomhusmiljön bidrar till att barn skaffar sig nya kunskaper. Samtliga informanter delger att 

miljön ute är ett ställe där barnen kan lära genom konkreta upplevelser. Informanterna berättar 

hur utomhusmiljön kan tydliggöra naturens kretslopp, årstider och väderväxlingar. De 

förtydligar att platsen ute kan bidra genom bland annat arbeta med ämnen som blir konkreta 

utomhus. De säger: ”kretsloppstänkandet får du ju in” när det handlar om lärande i miljön 

utomhus.  

I utomhusmiljön kommer barnen i kontakt med olika material och de utmanas att lära sig nya 

språkliga begrepp berättar Sam och Alex. Kim säger att nya saker kommer in i miljön ute på 

ett annat sätt: ”en dag är vattenpölarna frysta nästa dag är de smälta”. De berättar att barnen blir 

utmanade till att skapa nya kunskaper och få en förståelse kring deras omvärld när det handlar 

om utemiljöns olika skiftningar. Informanterna beskriver utomhusmiljön som en konkret 

lärandeplattform för barns förstahandserfarenheter. Eli säger:  

Men att få va just där ute i miljön där ekorren vistas och man får konkret får se att där! Där 
hittade jag en kotte som han har gnagt på jag tror att det är lärande. --- Kunskaper befäster 
sig på annat sätt 

4.4.2 De plockar in utomhus och plockar ut inomhus.  

Det informanterna har gemensamt är en uppfattning att allt som görs inne kan även göras 

utomhus. Sam och Eli säger: ”Så att man kan ju flytta hela verksamheten ut om man vill alltså”. 

Samtliga informanter beskriver aktiviteter där de tillsammans med mindre barngrupper går ut 

och målar eller skapar. Eli beskriver att hon använder material från inne- verksamheten 

utomhus. Hon berättar till exempel här om våren och sommaren: ”då kan man ju ta med sig ut 

mycket mera saker. Pussel och såna saker så då jobbar vi mera ute”.   
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Informanterna beskriver att de arbetar med naturvetenskapliga experiment där de undersöker 

bland annat snöns egenskaper exempelvis: 

Där handlade de också om volym, -um- en hink full med snö. Dem vet de att det blir vatten 
men kommer det bli lika mycket nu lika mycket vatten fast än nu när vi tar in det, i värmen 
[Eli] 

De använder utemiljön till att samla material till att konstruera med och att använda till senare 

i skapande aktiviteter inomhus. Kim och Mio berättar att de tar in skapande material. De säger 

att materialet som tas in kan användas till exempelvis att konstruera, byta ut färdiga lekmaterial 

och skapa. Kim berättar att barnen upplever utomhus materialet med kroppen. När materialet 

är inomhus får barnen en annan relation till det och kan undersöka med nya sinnen. Han säger: 

”de känner de stickiga pinnarna med händerna, när de inte har handskar på sig”. 

4.4.3 Utomhusteman 

Informanterna framställer att barn är glada och intresserade av att leta efter olika material i 

skogen. Då samlas till exempel material som skapas till fåglar, de samlar kottar, pinnar eller 

liknande som senare används till lekar utomhus eller skapande inomhus berättar dem. Kim 

säger: 

Ett tema som vi jobbar med. Så att då kan vi gå ut i skogen och hämta material. Nu håller 
vi på att göra fåglar inomhus och då har vi varit och hämtat pinnar också håller min kollega 
på att skapa med dem  

Samtliga informanter berätta om att utomhusteman är en del i deras verksamheter. Eli berättar 

att under vintertid har de haft ett naturvetenskapligt tema om snö och is där barngruppen 

utforskat, ställt egna hypoteser och lärt sig om volym. Informanterna berättar om olika teman 

de arbetat med utomhus och Kim säger att om temat planeras för att vara ute så är de ute. Eli 

har samlingar med barngruppen i skogen och Kim uttrycker att de jobbar med utomhus 

aktiviteter för det är deras verklighet under temat. 

I uteverksamheten beskriver tre informanter att de arbetar med ett utforskande i naturliga 

miljöer. Till exempel beskriver Eli en aktivitet i ett skogsparti utanför skolgården där barnen 

ges möjlighet att lära känna naturen och dess möjligheter. Hon säger: 

Ibland har jag ju haft med mig målargrejor i ryggsäcken ända upp ---”amen vars ska vi få 
vattnet ifrån då?” sa dom då. för jag hade ju inte tagit med mig något vatten ”Nä ne men ni 
vet. Det finns- först kan man ju ta och doppa penseln i mossan för att den är fuktig”. --- å 
då blev dem ju så förundrade för att det är så mycket med björnmossa som var fuktig och 
så. Och det var så fascinerade att de kunde fukta penseln i mossan och sedan måla. ---   
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4.4.4 Utforskar sin närmiljö  

Promenader är återkommande när det gäller beskrivning av utomhusaktiviteter som görs 

tillsammans med hel eller delad barngrupp. Promenaderna görs för att de yngre barnen ska 

förbättra sin grovmotorik och sin förmåga att gå längre sträckor berättar Kim. Alex och Sam är 

ute på promenader ungefär en gång i veckan. De har reflekterat över förskolebarnens 

rörelsemönster och de säger: 

De var väl de vi kom på att barn kan inte gå nuförtiden --- de kommer i bil, de hämtas med 
bil dem går inte så mycket hit till förskolan utan ... då tänkte vi: Det här måste de träna på!  

De verksamheter som befinner sig ligger utanför samhället, län 2, betonar promenerar i 

skogsområden, skoterspår och på större vägar. I dessa verksamheter jobbar Alex, Eli och Sam. 

Det sker mer än motorisk träning och Sam berättar om utforskandet på dessa promenader längs 

landsvägen och säger: ”… bara dem här promenader a där vi går i väg och reflekterar över 

skyltar. … att de är både bokstäver och siffor och varför det är dem där?”. Promenaderna 

varierar i längd och miljöer beskriver informanterna. De sker både längre skogspromenader där 

pedagogerna tar med sig lunch eller mellanmål och kortare promenader för att utforska 

närmiljön framkommer under intervjuerna. 

Förskoleverksamheter i den större staden, län 1, beskriver utforskande promenader utanför 

förskolegården på gångbanor och i skogsmiljöer. Att utforska utanför förskolegården är 

spännande och roligt säger dem. Sam och Kim beskriver även besök på friidrottsanläggningar, 

lekparker, andra snöhögar och närbelägna parker. De säger: 

Det blir exempel att: vi vill gå och mata ankorna och då tar vi en promenad och matar 
ankorna eller i skogen lite längre bort från, lite längre bort från vår gård man kan titta på 
nya saker  
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5 ANALYS  

I detta avsnitt analyseras resultatet tillsammans med litteratur. Analysen är strukturerad efter 

teman som framkommit vid databearbetningen.  

5.1 VERKSAMHETEN 

Uteverksamheten bedrivs dagligen med barngrupper i förskolan vilket kan styrka det 

Mårtensson (2008) skriver om att utomhusvistelsen är en norm. Tiden utomhus varierar men 

det framkommer i resultatet att beroende på väder är verksamheter ute på både förmiddag och 

eftermiddag. Det framkommer även att barngrupper kan vistas ute hela dagar.  

Informanterna har stöd i Boverket (2017) gällande utformningen av den miljö barnen har 

tillgång till. Att urvalet var fokuserat på verksamheter med tillgång till stora förskolegårdar kan 

ha påverkat resultatet. Barnen beskrivs ha många möjligheter att lära i utomhusmiljöerna. Mio 

pratar om den lilla gården och den stora gården, var på han beskriver att de äldre barnen ofta är 

i den naturliga miljön vilket visar på barnens valmöjlighet gällande utomhusmiljöerna. I likhet 

med Björklund (2008) tycks barnen få bestämma var de ska vistas på gården vilket visar på att 

barn i förskolan har en makt över deras utevistelse. 

Gran (2007) belyser att barnen får ett större rörelsemönster utomhus och det är någonting som 

informanterna håller med om. Det ökade rörelsemönstret stimuleras genom att pedagoger 

stationera sig på förskolegården och låter barnen röra sig runt dem. Denna strategi kan vara ett 

exempel på vad Mårtensson (2008) skriver om. Mårtensson (2008) skriver att i utevistelsen tar 

den vuxne en mindre plats i barnens lekar. Att de vuxna observerar mer utomhus kan även beror 

på en vilja att se om en olycka händer eller möta upp barn som behöver stötting i exempelvis 

sociala relationer.  

I beskrivningarna av förskolebarnens rörelsemönster ses en skillnad i resultatet när det kommer 

till om de finns en gemensam utomhusmiljö eller inte. De informanter som delar gård med 

skolan har olika strategier för att kunna se barnen. Det framkommer att barnens makt gällande 

utevistelse i Mios verksamhet beskriv som: frihet under ansvar. Det innebär att förskolebarnen 

får hålla sig på en specificerad del av skolgården eftersom skolbarnen också är ute. Denna 

maktfördelning är en strategi för att se varje barns behov på utegården. Detta sätt att resonera 

med frihet under ansvar avspeglar hur verksamheten kompromissat mellan barnens behov av 

att utforska och omsorgsbehovet som skapar en trygghet på förskolegården. 
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Alex och Sam säger att de försöker att flytta barngruppen till ett mindre område under den tid 

skolbarnen har rast. Att Sam och Alex resonerar på detta vis påskiner att barnen i deras 

förskoleverksamhet är ute mer än barnen i skolan. De tar även fasta på barnens omsorgsbehov 

och välmående, då skolbarnens rörelsemönster kan innebära risker för de yngre barnen.  

När det är många barn ute samtidigt är stora ytor att röra sig på fördelaktigt. Informanterna 

berättar att den stora gården är lugnande och kan hämma eventuella konflikter vilket kan ses 

sammanhangsenligt med vad Ericsson och Friluftsfrämjandet (2009) skriver. Verksamheterna 

har tillgång till naturliga miljöer framkommer av informanterna och skogen belyses extra starkt 

i resultatet. Upplevelsen att barnen är mindre sjuka lyfts av Eli vilket stämmer överens med 

resultat i Grans (2007) studie.  

5.2 BARNS LÄRANDE 

Leken är viktig för barns lärande skriver både Öhman (2011) och Pramling Samuelsson (2010). 

I resultatet framkommer det att både de yngre barnen och de äldre barnen leker utomhus. 

Barngrupperna beskrivs att leka bland annat roll-lekar vilket är en typ av lek som Öhman (2011) 

beskriver att barn lär sig sociala kompetenser i. Roll-lekar kan förekomma överallt och utomhus 

utmanas barnens fantasi på ett annat sätt, framkommer i resultatet. Fantasin stimuleras genom 

att det naturliga material eller avsaknaden av väggar till lekarna. Barnens fantasi är ett viktigt 

verktyg i lekarna som sker ute. Informanterna berättar att de också se ett socialt lärande 

utomhus. Barnen leker tillsammans och det betonas i resultatet att barn lär sig att respektera 

och att visa hänsyn till varandra.  

Utomhus får barnen direkta erfarenheter kring olika skolämnen så som naturvetenskap och 

språk. Barnen beskrivs tillgå förstahandserfarenheter gällande bland annat väderväxlingar. 

Lärandet utomhus fokuseras på barnens tillgång till nya begrepp och på barns upplevelser. 

Exempel på detta från resultatet är att barnen beskrivs att erfara hur det känns att: stå högt uppe, 

se en uppäten kotte, lyssna på ljud för att senare koppla ihop lätet med ett djur. Det bildas 

kontextuellt och ett konkret lärande utomhus beskrivs av informanterna, Björklund (2017) och 

Ericsson och Friluftsfrämjandet (2009).  

Att röra sig i skogen och leta pinnar kräver en motorisk färdighet. Motorisk färdighet är därför 

ett lärande som sker i uteverksamheten. Dessutom kan motoriken utmanas på ett annat sätt än 

om den görs inomhus, skildrar informanterna. Faskunger (2008) skriver att förskolan har 

möjligheter att utveckla barns motorik i uteverksamheten, vilket även informanterna lyfter. 
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I utemiljöerna som informanterna beskriver får barnen tillgång till kullar och stigar att öva sina 

motoriska färdigheter på. Ute kan barnen öva på att springa och röra sig vilket är gemensamt 

för samtliga informanters berättelser. Faskunger (2008) menar att utomhus kan barnen springa 

utan att reflektera över att kollidera med varandena vilket även resultatet påskiner. 

Resultatet illustrerar även att barn lär sig bemästra både grovmotoriska och finmotoriska 

utmaningar i utomhusmiljön. Faskunger (2008) menar att ute utmanas barnen av miljön vilket 

kan leda till utmanade motoriska lekar. Exempel på detta syns i resultatet där informanterna 

beskriver att barngruppen åker skridskor och skidor vilket både är utmanade för koordinationen 

och balansen. 

5.3 PEDAGOGENS FÖRHÅLLNINGSÄTT  

Det är tydligt från resultatet att informanterna har uppfattningen att lärande handlar om vilket 

förhållningssätt pedagogen har. Att pedagogerna är medveten kring barnets lärande ute samt att 

pedagogen måste vara välplanerad när det kommer till aktiviteter framkommer i resultatet. 

Resultatet påskiner även att pedagogerna behöver vara medsökande och uppmärksamma på vad 

som sker i stunden för att kunna fånga barnets lärandesituationer ute. Öhman (2011) skriver om 

hur vuxna i verksamhetens förhållningssätt ligger till grund för att barnen ska våga utmana sig 

vilket informanterna håller med i. Samtliga informanter framhåller att vara utforskande och en 

aktiv vuxen med barnen är viktigt när det kommer till att bedriva utomhuspedagogik. Vidare 

framställer resultatet vikten av att vara flexibel och förvänta sig de oväntade när det handlar om 

pedagogiska planerade aktiviteter utomhus. Detta är även ett sammanhängande resonemang 

som förs av både författarna Björklund (2008) och Ericsson och Friluftsfrämjandet (2009) när 

det gäller medupptäckande pedagoger.  

Att göra planerade aktiviteter tillhör utomhusvistelsen framgår som en del av resultatet. Till 

dessa aktiviteter behöver pedagogerna planera för det oförutsagda säger Kim. Vidare lyfts att 

barnen lär ute hela tiden vilket även skrivs fram av Björklund (2017). För att det ska ske ett 

lärande ute behöver alltså pedagogen inte skapa planerade pedagogiska aktiviteter enligt 

litteraturen. Däremot framkommer i resultatet att genom att ta vara på barnens intressen kan 

barngruppen få mera konkreta kunskaper om naturen och miljön de vistas i. Konkreta 

upplevelser kommer ofta ifrån reflekterade aktiviteter i barnens kunskapsnivå.  

Likt Ericsson och Friluftsfrämjandet (2009) skriver om att leda barngrupper utomhus kan 

utemiljön var oförutsagd. Genom att se lärandet som ett möte med miljön beskriver 
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informanterna planerade aktiviteter. Aktiviteter där barnens fokus skiftas på grund av 

oförutsagda händelser beskrivs även i resultatdelen. Detta ligger jämte med vad Dalgren och 

Szczepanski (2004) samt Ericsson och Friluftsfrämjandet (2009) skriver om utomhusmiljöns 

möjligheter.  

5.4 UTOMHUSPEDAGOGIK 

Utomhus lär sig barnen bland annat de olika årstiderna säger informanterna. Barnen lär genom 

sina förstahandserfarenheter vilket åskådliggör att verksamheterna arbetar med 

utomhuspedagogik. Enligt Ericsson och Friluftsfrämjandet (2009) är syftet med att utöva 

utomhuspedagogik att barn lär ute, samt att lärandet grundas i barns förstahandserfarenheter.  

Däremot förtydligar Linköpings universitet (NCU, 2018) att ett utomhuspedagogiskt lärande 

sker genom att barnen reflekterar tillsammans med pedagogen vilket inte berördes i resultatet. 

Informanterna berättar om barns egna erfarenheter om att observera barn som är utan handskar, 

upptäcker ett nytt ljud i miljön samt att barnen ser att vattnet fryser. Eli beskriver hur barnen 

fascineras av miljöns möjligheter under skapande i skogsmiljöer där samband mellan vatten 

och mossans förmåga att ta till sig vatten undersöks. Vid dessa tillfällen berättar informanterna 

att en pedagog har varit närvarande och fångat barnen i deras lärande tillsammans med miljön 

vilket kan påvisa ett samspel och en växelverkan mellan barnen och miljön.  

Informanterna är medvetna att det sker lärande utomhus och skogsmiljöer används till att 

undervisa barngrupper vilket har stöd i förskolans läroplan (Skolverket, 2016). De skapar 

planerade aktiviteter där barn lär sig trygghet till skogensmiljön, allemansrätten och att inte 

skräpa ner och att de ska ta hand om jordklotet. Vilket kan ställas mot Dalgren och Szczepanskis 

(2004) förklaring att barn lär sig av förstahandserfarenheter.   
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6 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Diskussion är uppdelat i två delar. Först presenteras metoddiskussion där studiens metod 

diskuteras med stöd av litteratur. Därefter följer en resultatdiskussion. Kapitlet avslutas med en 

slutsats. 

6.1 METODDISKUSSION  

Intervju är en smal metod skriver Johansson och Svedner (2010). De skriver att mycket hänger 

på att den som intervjuar är vaksam och aktiv under inslamligen. Under insamlingen var 

nerverna på helspänn vilket kan ha påverkat intervjusvaren. Johansson och Svednar (2010) 

skriver att det svåraste med intrevju som metod är att få uttömmande svar. Att 

utomhuspedagogik är ett underliggande ämne och svårt att hitta i resultatet handlar om min 

ovana att genomföra intervjuer. Att använda intervju som metod kräver att den som leder 

samtalet är kunnig i ämnet samt låter den som blir intervjuad få tid att samla sina tankar 

(Johansson & Svedner, 2010). O och med att jag var nervös och intresserad av skogen kan mina 

tankar omedvetet reflekterats under intervjun vilket påverkade resultatsinsamlingen. Det är 

möjligt att om deltagarna fått längre tid att svara eller om alla hade delgetts intervjuguiden (se 

bilaga 2) i förväg hade troligen andra svar framkommit. I rapportens framställande benämns 

alla som pedagoger eftersom de arbetar i verksamheten med barn. De intervjuade har olika 

bakgrund och utbildning vilket tydliggörs i datainsamlingen. Vidare upplevdes det inte var en 

markant skillnad mellan tankarna från förskollärarna och barnskötaren. Där av valdes att 

benämna alla deltagarna i studien som pedagoger. 

Alex och Sam intervjuades tillsammans vilket påverkat resultatet. Sam var aktiv i dialogen och 

höll med i det Alex sade vilket gör att Sam blir mindre refererad och/eller citerad i texten. Att 

göra en intervju med två personer kan betyda att en tar en större roll i samtal och där ska den 

som genomför intervjun vara alert och mana den mindre aktiva personen att tala. Att leda och 

ge utrymme till de bägge deltagarna upplevdes jämt under intervjun men transkriberingen 

visade att Sam kommit mindre till tals.  

Studien består mestadels av vintercentrerade aktiviteter och det kan bero på att studien gjordes 

under vinterhalvåret. Jag tolkar detta som att informanterna talar från egna observationer av 

den samtida uteverksamheten. Att exempel på sommaraktiviteter kommer in tror jag sker för 

att pedagogerna väljer att ge exempel från deras minne vad barn brukar göra under sommaren.   
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6.2 RESULTAT DISKUSSION  

Att det sker pedagogisk verksamhet ute och att det finns en medvetenhet kring lärandet ute 

anser jag är viktigt. Medvetenheten kring barns lärande speglas i resultatet och 

litteraturgenomgången. När normen i förskolan är att barnen ska varar ute känner jag att det är 

av betydelse att reflektera och diskutera användandet av utevistelsen. Jag anser att det viktigt 

att låta barnen själva se och hitta erfarenheter i en mindre pedagogstyrd miljö, men även att ta 

ett steg fram och använda utomhuspedagogik tillsammans med barngrupperna. När barnen 

själva upptäcker nya erfarenheter anpassas lärandet till deras nivå och intressen vilket i sin tur 

skapar ett lustfyllt lärande. Däremot är balansen mellan att låta barnen lära själva, tillgodose 

pedagogisk planerade aktiviteter samt vara medupptäckande svår att hitta när det kommer till 

utevistelsen.  

Det framgår även att utomhusmiljön är nyckfull och kräver mera av pedagogerna i planering, 

flexibilitet och tid. Och när pedagogerna lägger tiden på utomhuspedagogik är det inte heller 

säkert att vädret stämmer in. Jag har upplevt detta att utemiljön är ombytlig och ramfaktorerna 

inomhus är enklare att styra när de förändras mer sällan än ute. Självklart är det beroende på 

verksamhetens flexibilitet och tidsanpassning, där oftast varje ute aktivitet kan anpassas till de 

förändrade ramfaktorerna. När verksamheten har ett fokus på utevistelsen, tror jag, 

väderväxlingar spelar en mindre roll och det kan upplevas enklare att anpassa aktiviteter efter 

förändrade ramfaktorer. Mina tankar kring detta är att det kan vara svårare att anpassa 

utomhuspedagogik i en verksamhet som inte reflekterat eller diskuterat utevistelsen. För att 

utevistelsen ska bidra med aktivt lärande för barnen behöver arbetslag diskutera betydelsen av 

deras utemiljö, anser jag. 

I dagens samhälle har utemiljön och utevistelsen blivit mindre aktuell och populär. Vi sitter 

mera stilla vid teknologi eller är inomhus av bekvämlighetsskäl. Därför tycker jag att förskolan 

behöver ta tillvara på den tydliga normen att vara ute, då det tydliggörs av resultatet att barn lär 

ute. Men jag anser att lärande sker fast än pedagogerna tar en aktiv roll vid utevistelsen. 

Däremot finns det en fast övertygelse hos mig om att när pedagogen är aktiv med barngruppen 

ute kommer barnen lära sig om nya saker de kanske aldrig skulle stött på annars. Exempelvis 

lära sig att vara trygg i skogen, vägskyltar, hur en hackspett låter och ser ut eller var i naturen 

det finns vatten.  
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6.3 SLUTSATS 

Syftet med denna studie är att fördjupa kunskapen om hur uteverksamheten bedrivs i den 

samtida förskolan. Resultatet visar hur uteverksamheten används dagligen för att utveckla barns 

lärande. Studien har klarlagt hur dessa fem pedagoger ser ett lärande ute samt att hur de ser att 

barngruppen kan lära ute. Resultatet framställer hur utomhuspedagogik är en del av pedagogens 

förhållningssätt vilket innebär att pedagogen är medupptäckande och medforskande i barnens 

vardag. Flexibilitet är ett viktigt verktyg när det kommer till lärande utomhus. Som tidigare 

antytt visar studien hur informanterna bedriver utomhuspedagogik och att den sker 

kontinuerligt i vardagen. Utomhuspedagogik definieras som en del av ute-verksamheten där 

pedagogerna har en aktiv roll i att skapa goda lärandesituationer. Utöver detta framkommer 

även de vuxna skapar och utmanar barngruppen till nya förstahands-upplevelser. Resultatet 

illustrerar aktiviteter ute där barnets egna utforskande och intresse är i fokus vilket kan tolkas 

till att utomhuspedagogik är en del av uteverksamheten. Lärandet genom utomhuspedagogik 

och uteverksamhet utvecklar bland annat barnens språkliga, sociala och motoriska kunskaper.  

Att möta barns nyfikenhet är en del av yrkesrollen vilken förtydligas i förskolans läroplan 

(Skolverket, 2016). Sammanfattningsvis visar studien hur utomhuspedagogik är en del av 

utevistelsen och att det finns pedagoger i verksamheten som är aktiva och medforskare i 

utevistelsen. 
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BILAGOR 

BILAGA 1  

Hej!  

Jag heter Anna Renström och läser sista terminen på förskollärarprogrammet vid Umeå 

Universitet. Nu är det tid för mig att skriva ett examensarbete vilket innebär att jag ska 

genomföra en studie vilket handlar om förskollärares erfarenheter gällande 

utomhuspedagogik/ barns lärande utomhus. Utomhusmiljö är ett ämne som jag intresserat mig 

av sedan barndomen, där pulkåkning, äventyr i naturen och måla på snö charmade mig. 

 

Jag vänder mig till just Er eftersom ni är verksamma i förskoleverksamheten. 

 

 

Hur? 

Jag beräknar att varje intervju tar 45 minuter och kommer att beröra era erfarenheter, åsikter 

och kunskaper kring utomhuspedagogik. Jag vill framhålla att deltagande sker frivilligt med 

rätt att avbryta/ avsluta utan att ange orsak. Arbetet kommer att strikt följa Vetenskapsrådets 

riktlinjer gällande forskningsetik. Studien är anonym och alla som deltar kommer att 

avidentifieras. Intervjun kommer att dokumenteras med hjälp av ljudupptagning på två olika 

enheter. Filerna kommer att förstöras efter godkänt examensarbete.  

 

 

 

Kontaktuppgifter  
Namn Anna Renström 
Mobil: xxx-xxxxxxx 
Mail. xxxx@xxxx.xxx  



 

 

BILAGA 2  

     Tidsåtgång ca. 35 – 45 minuter 

Mobil: Ljudlös 

Hej! 

Intervjun kommer att ta mellan 35–45 minuter och är uppdelad i tre delar. Den första delen 

handlar om utbildning och kartläggning av verksamheten. Del två behandlar frågor om hur 

utemiljöer nyttjas av förskoleverksamheten och vad barnen gör ute. Avslutningsvis, del 3: 

Innehåller frågor vilka berör erfarenheter av barns lärande utomhus och avslutas med frågor 

direkt kopplat till utomhuspedagogik. Många frågor kan gå in i varandra och det är tanken 

försök att svara trots det. Under intervjun har rätt att avbryta utan att lämna förklaring.  

 

Syftet med denna studie är att fördjupa kunskapen om hur utomhuspedagogik används i den 

samtida förskoleverksamheten. 

 
  



 

 

 
1 – Handla om utbildning och kartlägga verksamheten.  

1. Hur länge har ni varit verksam inom barnomsorg?  

2. Hur länge har ni arbetat på er nuvarande arbetsplats? 

3. Vad har ni för utbildning? 

a. Vilket år var din examen? 

4. Har ni någon fortbildning i utomhuspedagogik eller något annat område? 

5. Hur länge är barngruppen ute en vanlig vecka?  

6. När vistas barngruppen utomhus?  

  



 

 

2 Hur utemiljöer nyttjas av förskoleverksamheten och vad barnen gör 
ute. 

Vilken uppfattning har förskollärare om utomhuspedagogikens betydelse för barns utveckling 

och lärande? Hur beskriver verksamma förskollärare att de arbetar med utomhuspedagogik? 

 

1. Vad brukar barngruppen göra när dem är utomhus? 

2. Har ni något exempel på aktiviteter som barnen uppskattar att göra utomhus? 

a. Berätta mera 

b. Ge exempel, hur då? 

c. Om vuxen deltar 

3. Vilka utomhusmiljöer har förskolebarnen möjlighet vistas i? 

a. Beskriv dessa 

b. Vid vilka tillfällen? 

4. Vilka faktorer, anser du, har en särskild betydelse för barnets utomhusvistelse?  

 

  



 

 

3: Innehåller frågor vilka berör dina erfarenheter av barns lärande 
utomhus och avslutas med frågor om utomhuspedagogik  

Vilken uppfattning har förskollärare om utomhuspedagogikens betydelse för barns utveckling 
och lärande? 
 
 

1. På vilket sätt anser ni att lärande sker utomhus? 

2. Kan utomhusmiljö vara bidragande till att barn utvecklar nya kunskaper? 

a. Om ja, hur? Om nej, varför inte? 

 

3. Vad anser ni är viktigt att bejaka gällande pedagogiska aktiviteter utomhus? 

4. Vilka fördelar har ni upplevt med lärande utomhus?  

5. Vilka svårigheter har ni upplevt gällande lärande utomhus? 

6. Om det hade funnits obegränsad tid och resurser hur hade ni valt att arbeta med 

utomhusverksamheten? 

 

3.1 Hur definierar verksamma förskollärare begreppet utomhuspedagogik? 

7. I vilka situationer använder ni/arbetslaget utomhuspedagogik i verksamheten?  

8. Hur kan utomhuspedagogik bidra till att barn utvecklar nya kunskaper?  

a. Vilka kunskaper anser du är svåra för barn att utveckla utomhus? 

 

9. Var enligt dig sker utomhuspedagogik i verksamheten? 

Finns det någonting vilket jag förbisett och som ni skulle vilja tillägga?  
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