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Abstrakt 

Syftet med studien har varit att beskriva och analysera barns lärande genom lek i utemiljö. 

Forskningsfrågorna som legat till grund för studien lyder: Hur lär sig barn när de leker och 

vistas i utemiljö? Samt; Hur tänker pedagogerna om utomhuspedagogik och om barns lärande 

i utemiljö? 

Studien grundar sig på deltagande observationer av barns aktiviteter under sin vistelse på en 

förskolas utegård, samt på intervjuer med förskolelärare vid samma förskola.  Resultatet 

redovisades i berättande form där barnens lek beskrivs i löpande text. Ur dessa berättelser 

beskrivs på ett tematiskt sätt barnens lärande i utemiljön. De tre teman som återfanns var; 

Barn lär sig genom att erfara; Barn lär sig genom att utforska och undersöka; Barn lär sig 

genom att kommunicera. I diskussionen berörs vikten av att förskolorna erbjuder bra 

utemiljöer som ger barn möjlighet till ett rikt och sinnligt lärande utomhus. 

Nyckelord: Utevistelse, Utemiljö, Lärande, Interaktion, Förskola 
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Inledning 

Utevistelse är bra för kropp och själ, det är någonting som de flesta vet. Bland flera nyttiga 

effekter kan nämnas att motoriken tränas och antalet infektioner minskas. I förskolan bedrivs 

mycket av verksamheten i utemiljö med detta i åtanke. Något som det sällan pratas om är vad 

som egentligen sker hos barnen. Vilket lärande sker hos barnen när de leker och vistas i 

utemiljön? 

  

Min egen upplevelse är att på förskolorna tenderar utevistelsen många gånger bli en stund där 

barnen ”bara är”, pedagogerna räknar barnen och barnen leker. För utomstående betraktare 

kan det ses på olika sätt, antingen ses det positivt att barnen är ute i friska luften och leker, 

eller så kan det ses med mer kritiska ögon, att barnen vistas ute utan att det finns någon 

bakomliggande pedagogisk tanke. 

 

Den erfarenhet jag har från en tidigare arbetsplats som har natursyn som profil, har gett mig 

inspiration till att ta reda på mer om utomhuspedagogik. Profileringen natursyn innebar att en 

stor del av verksamheten bedrevs utomhus. Närheten till skog och natur gjorde att det på ett 

naturligt sätt gick att använda miljön för undersökning, utforskning och lek. I Glasfåglar i 

molnen skriver Kennedy (1999) om utemiljön som en extra pedagog. Kennedy poängterar hur 

viktigt det är att barn får möjlighet att lära med alla sinnen och erbjuds upplevelser av olika 

slag. 

 

Utemiljön ska ses som ett komplement till inomhusmiljön. Den bör därför vara genomtänkt 

både beträffande dess utformning samt beträffande de möjligheter till aktiviteter som den kan 

erbjuda. För att kunna utnyttja utevistelsen för barns utveckling och lärande är det viktigt att 

det finns medvetna pedagoger som kan erbjuda pedagogiska aktiviteter. Medvetna pedagoger 

reflekterar över vilket lärande som sker under utevistelsen (Dahlgren 2007). Barns tankar 

utvecklas genom det de själva får uppleva, se, känna och höra (ibid). 

 

Denna uppsats handlar om utomhuspedagogik, lärande i utemiljön och hur den kan se ut i 

förskolan. 
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Syfte och frågeställningar 

 

Syfte: 

Det övergripande syftet med denna studie är att beskriva och analysera barns lärande genom 

lek i utemiljö 

Frågeställningar: 

 Hur lär sig barn när de vistas och leker i utemiljö? 

 Hur tänker pedagogerna om utomhuspedagogik samt om barns lärande i utemiljö? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 
 

Bakgrund 

Bakgrundstexten inleds med en genomgång av tidigare forskning med relevans för 

kunskapsområdet. Därefter följer en redovisning om hur arbetet relaterar till förskolans 

styrdokument. Slutligen redogörs de teoretiska utgångspunkterna som studien vilar på. 

Lärande i utemiljö 

Många filosofer och pedagoger har konstaterat att vi lär oss genom sinnesintryck. Utevistelser 

och utomhusaktiviteter erbjuder möjligheter till många sinnliga intryck. Utomhuspedagogiken 

har rötter och idetraditioner som sträcker sig tillbaka till antiken där Aristoteles (384-322 

f.Kr.) med sin filosofi utgör en historisk knutpunkt. Hans filosofi utgick från våra sinnliga och 

praktiska erfarenheter av verkligheten” (Dahlgren 2007). Många andra pedagoger såsom John 

Dewey (1859-1952) och Ellen Key (1849-1926) har också lyft fram vikten av kontakten med 

utemiljön och hur vi lär oss genom sinnesintryck samt genom att skapa och fantisera. Vidare 

lyfter de även fram uterummet som kunskapsbildande miljö.  

Barns aktivitet är spontan och direkt (Dysthe 2003). Genom utforskande, undersökande och 

experimenterande aktiviteter skapar barn sig en förståelse av världen. Pedagogerna i förskolan 

har till uppdrag att utforma och anpassa miljön så att maximala möjligheter för utveckling och 

lärande skapas. Detta innefattar såväl inomhusmiljön som utomhusmiljön.  

Granberg (2000) menar att förskolans fokus ofta varit på innemiljöns utformning medan 

utemiljön inte har ansetts lika viktig. Hon menar att detta kan vara orsaken till att 

utomhusdelen av förskolan ofta är en tråkig gård. Vidare påpekar Granberg att utemiljön ska 

locka till utforskande lek och allsidig motorisk utveckling och därför bör det finnas 

utmaningar i miljön som leder nyfikenheten och lust till lärande.  

Utemiljön kan ha stor betydelse för att uppnå strävansmål enligt förskolans läroplan. Som 

exempel kan nämnas att utevistelse kan ge många och naturliga tillfällen till att sortera och 

räkna, alltså aktiviteter där lärande i matematik sker. Även i lärande i naturvetenskap har 

utemiljön stor betydelse. Änggård (2009) påpekar att naturbesök och användande av 

naturmaterial erbjuder barn att träna sina tolkande och analyserande förmågor. Varaktigt 

lärande i naturvetenskap bygger på upplevelser som på ett konkret sätt blir till utgångspunkt 

för bearbetande av exempelvis vetenskapliga begrepp (Hellden et.al 2010) .  

 

Utomhuspedagogikens kärna 

Utomhuspedagogikens kärna bygger på upplevelser och platsrelaterade erfarenheter 

(Lundegård 2004). Genom sinnlig stimulering via lukt, smak, hörsel, känsel och synintryck 

under lärprocessen ökas minneskapaciteten. (ibid). Elever och förskolebarn bör få möjlighet 

att praktiskt få pröva sig fram och på så sätt se teori och praktik som varandras förutsättningar 

(Dahlgren 2007).  

Fysisk aktivitet utomhus är hälsobefrämjande och utevistelse lyfts därför fram som en viktig 

kärna av utomhuspedagogiken. Szczepanski skriver i boken ”Utomhuspedagogik som 

kunskapskälla” (Dahlgren 2007) att:  
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Den fysiska hälsan handlar om kroppens mekanismer, hur sunt vi lever när det gäller 

kost och motion. Den psykiska hälsan handlar om förmågan att tänka klart och 

sammanhängande. Den emotionella hälsan handlar om att kunna hantera stress, och att 

uppleva och uttrycka känslor (s.12). 

Vad kan då detta ha med utomhuspedagogik att göra? Utifrån författarens resonemang får den 

moderna människan inte samma utlopp för sitt rörelsebehov som vad de fick förr i tiden. 

Tillgången till naturliga skogar minskas till förmån för bostadsområden och köpcentra.  Detta 

i sin tur leder till färre fysiska och sociala möten i naturen. Barns rörelsearena består ofta av 

hemmet, förskolan och köpcentret. Därför är skapandet av rum för utomhuspedagogik viktigt 

(ibid) 

Det som är möjligt i traditionella lärandeaktiviteter att lära sig inomhus, till exempel genom 

att läsa för barnen ur böcker, kan ofta läras utomhus genom barns utforskande aktiviteter. 

”Det som finns i böcker finns i en eller annan form också i uterummen” (Strandberg 2006 s. 

44).  

Uterummet är också i sig en kunskapskälla. ”Utemiljön är en ständigt aktuell kunskapskälla 

som bär på ett rikt material”, menar Szczepanski i Lärarförbundets temaserie nr 7 (2005 s.88).   

Utemiljön kan därmed både ses som en arena för lärande, det vill säga en plats där lärande 

kan ske samt som en plats som man kan lära sig av.  

I Dahlgren (2007) sammanfattas utomhuspedagogikens kärna i tre punkter: Kroppen sätter 

tanken i rörelse; Den kroppsliga aktiviteten främjar hälsan; Hälsa och lärande hör ihop.  

(Dahlgren 2007 s.13). 

Forskning i ämnet Utomhuspedagogik är relativt ny i Sverige medan det utomlands har 

bedrivits utomhuspedagogisk forskning i ett flertal år (Dahlgren 2007). Forskningen om 

utomhuspedagogik handlar bland annat om: Kunskap i handling. Miljö och rörelse; 

Miljödidaktik samt Platsens betydelse för lärandet (ibid). 

Annika Manni, (Manni et al 2012) har forskat om relationen mellan förståelse för hållbar 

utveckling, komplext tänkande och utomhuspedagogik. Hon har funnit att det finns ett sådant 

tydligt samband. Bland annat har hon visat att förmågan att uttrycka känslor och värderingar 

rörande miljö ökar om barn får leka och vistas utomhus. 

”Utomhuspedagogik är en process” tar Lärarförbundets temaserie nr 7 (2005 s.92) upp. De 

fortsätter: ”En plats för lärande, ett sätt att lära och en mening med lärandet” (s. 92). De 

menar även att det kan vara lättare för de barn som har svårt att sitta still om de barnen 

erbjuds och lockas med praktiska aktiviteter ute, teori och praktik kopplas då samman.  

  

Miljöns betydelse för hälsa och lärande 

Människor mår bra av att vistas utomhus. Forskning visar hur korta besök i exempelvis en 

park ger återhämtningseffekter som ger resultat både på arbetsplatsen och under fritiden. 
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Effekten av naturen har visats avlasta oss från bekymmer, koncentrationen ökar, vi blir 

piggare, lugnare, friskare och mindre konfliktbenägna (Dahlgren 2007). 

Szczepanski (Dahlgren 2007) poängterar att vi människor mår bättre i en miljö som erbjuder 

positiva upplevelser. Han menar även att naturen är den miljö som bäst skapar harmoni 

jämförbart med sterila miljöer vilka inte tillför någonting av känslomässig karaktär. Utifrån en 

undersökning beskriver Szczepanski, hur blodtrycksnivåerna sjönk hos de personer som under 

en 40 minuters period vandrade i ett naturreservat jämfört med promenaderna de gjorde i 

trafikerad miljö (ibid). 

Utomhuspedagogikens forskning har beskrivit betydelsen av naturområden för barns hälsa, 

motorik och koncentrationsförmåga. Grahn har i en studie funnit stora skillnader i motorisk 

utveckling beroende på utegårdens utformning. Det som jämfördes var barns utveckling i 

förskolor vars gård antingen var varierad och naturpräglad eller tillrättalagd. Resultatet visade 

i korthet, att de barn som vistades i förskolor med naturpräglad gård visade på bättre motorik 

och uthållighet samt bättre koncentrationsförmåga än de övriga barnen. En tolkning som 

gjordes av forskningsmaterialet var att barn som vistas i mer naturpräglad miljö får utlopp för 

det naturliga behovet av lek som de har. Det anses bero på att de getts rika sinnliga 

upplevelser samt möjlighet till fysisk aktivitet av olika slag. Finns inte möjligheten till det då 

finns inte heller möjligheten till motorisk utveckling i samma utsträckning menar Grahn i 

Dahlgren (2007). 

Fredrika Mårtenssons forskning (Mårtensson 2004) handlar om förskolegårdens platser och 

betydelse för leken. Hon har funnit två viktiga egenskaper i utomhuslek: Sinnlighet och 

vidlyftighet. Sinnligheten består i att leken stimuleras av de olika sinnena såsom lukt, hörsel 

etc. och vidlyftigheten består i hur barnen släpper loss i både lugna fantasilekar och i mer 

vilda lekar. Miljön ses som en aktiv part i dessa båda egenskaper vilka kombinerar eller 

avlöser varandra. En springlek kan plötsligt övergå till att barnen stannar upp. De kan ha fått 

syn på något som de måste känna på eller lukta på. Det kan också vara något de hör som de 

måste undersöka. Dessa egenskaper, menar Mårtensson, skiljer utomhuslek från inomhuslek. 

Grahn skriver om sinnesintryck som upplevs trygga och intressanta vilka stimulerar både 

mentala och kroppsliga processer, exempelvis doft, smak och beröring. Forskning visar på hur 

information och minnen lagras både bildligt och begreppsligt genom att sinnen och muskler 

stimuleras i en trygg omgivning.  Rätt utformad utemiljö kan därmed i högre grad än andra 

miljöer erbjuda ”mjuka värden så som olika typer av känslor” (Tematiska rum 2008 ).  

För små barns lärande är det viktigt med upprepning för att de ska kunna känna igen sig och 

på så sätt känna trygghet (Granberg 2000). Vidare poängterar hon att små barns behov av 

återkommande besök till samma plats för att de lättare ska förstå sin omgivning, det sker 

genom upprepad utforskning av området de vistas i. ”De kan inte ta till sig nya erfarenheter 

och kunskaper förrän de känner sig trygga där” (s.16). Den medforskande pedagogens 

stödjande av barnets fortsatta undersökande möjliggörs genom att ta tillvara på barnets 

nyfikenhet och upptäckarglädje samt vad miljön har för möjligheter. Granberg menar också 

att små barn verkligen använder sina sinnen då de utforskar det nya. De har inte förmågan att 

enbart betrakta en plats enbart med ögonen, de upptäcker genom en fysisk inventering och tar 
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in med hela kroppen. Det som för omgivningen kan se ut som ett ostrukturerat irrande på 

platsen övergår så småningom till att de kan koncentrera sig på detaljerna. Därför är det 

viktigt att återvända till samma plats för upprepade undersökningar (ibid). 

Friluftfrämjandets friluftsverksamhet som benämns ”I Ur och Skur”, har som grundidé att ge 

barnen naturupplevelser i grupp. De menar att naturkänslan ska leda till kunskap, som i sin tur 

kan leda till miljömedvetenhet hos barnet. Verksamheten har en ”grön tråd” som följer och 

utvecklas efter barnens behov. Naturkänsla är något man som vuxen förmedlar med sitt 

kroppsspråk och sina handlingar. Barnet får sin naturkänsla genom vistelse i naturen, den 

känslan är inget man kan läsa sig till (Drougge 1999).  

I Lärarförbundets temaserie nr 7 (2005), poängteras att utomhuspedagogik inte bara handlar 

om natur och friluftsliv. Det handlar lika mycket om kultur, historia, geografi och 

språkutveckling. Oavsett vad lärandet handlar om, behöver alltid lärandet ske i ett 

meningsfullt sammanhang. Utemiljön kan ha stor potential att utgöra detta sammanhang. 

Genom att pedagoger och barn interagerar i utemiljön skapas många möjligheter för lärande. 

Pedagogerna bör vara medupptäckare tillsammans med barnen. Utomhuspedagogik är en 

process som kopplar ihop tanke och handling. ”En plats för lärande, ett sätt att lära och en 

mening med lärandet”. Det blir en ”växelverkan mellan text och kontext” (s.92).   

Forskning har visat att det ibland brister i pedagogers interagerande med barnen. I Wales har 

ett pilotprojekt pågått där forskningsprojektets syfte var att dokumentera barns utevistelse. 

Resultatet visade hur lärarna ofta missade de möjligheter som utemiljön gav för barnens 

lärande (Maynard, T. & Waters, J. 2007). 

För att uppnå läroplanens mål där barnen ”ska förstå sin delaktighet i naturens kretslopp, få 

kunskap om växter och djur samt enkla naturvetenskapliga företeelser” är vistelse i utemiljö 

den bästa plats att vara på (Granberg 2000 s.32). I utemiljöns uterum engageras det sinnliga i 

lärorika helhetsupplevelser och ett lärande kan ske (ibid). 

 

Vad säger styrdokumenten? 

Läroplanen är det styrdokument som pedagogerna i förskolan har att förhålla sig till. I 

läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (2010) finns förskolans och pedagogernas uppdrag som 

säger att förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, 

trygg och lärorik för alla barn som deltar i förskoleverksamheten.  

Under den särskilda rubriken: ”Förskolans uppdrag” konstateras att ”Kunskap kommer till 

uttryck i olika former - såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter 

och samspelar med varandra” (s.6). Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under 

dagen och verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasier och kreativitet 

såväl inomhus som utomhus.  

Grunden för den pedagogiska verksamheten i förskolan ska vara utforskande, nyfikenhet och 

lust att lära. Det sker genom att förskolan ska sträva efter att alla barn - utvecklar intresse och 
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förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar 

varandra, -utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt 

kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. 

Förskolläraren ska ansvara för att -ge förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt 

stimulera barnen att använda hela sin förmåga, -stimulera och utmana intresset för 

naturvetenskap och teknik (Lpfö 98, 2010) 

Läroplanen bildar en helhet där exempelvis språkutveckling, matematik, naturvetenskap, 

respekt, demokrati, ingår. Styrdokumenten ger en tydlig bild av vad som förväntas av 

pedagogerna och förskolan. Det framgår tydligt att barnen ska erbjudas en stimulerande 

utemiljö. Läroplanen visar också vad som är relevant i det pedagogiska arbetet, för vems skull 

aktiviteterna är och vad de ska leda till. Om pedagogerna är förtrogna med läroplanen 

synliggörs all verksamhet i förskolan med en tydlig pedagogisk tanke. Läroplanen styrker det 

arbete som görs och det som ska leda till ökad utveckling och kunskap hos barnen såväl 

inomhus som utomhus. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Den teoretiska utgångspunkten i denna studie är den sociokulturella lärandeinriktningen. Lev 

Vygotskij (1896-1934) är den som av många anses vara den viktigaste företrädaren för den 

teorin. Vygotskijs teori fokuserade på den sociala miljön där han menade att barns utveckling 

och lärande hör ihop. Detta till skillnad från Piaget som mer fokuserade på den enskilda 

människans lärande via mentala processer (Claesson 2007). Lärande, menade Vygotskij sker 

genom deltagande i gemensamma sammanhang och i interaktion mellan människor. Lärandet 

utgår från sammanhanget, allt är nytt från början, man lär av och med varandra och så 

småningom lär man sig på egen hand.  

För att beskriva människors lärande och utveckling använder Vygotskij begreppet 

”utvecklingszon”. Det är i denna zon som möjlighet till lärande finns. Denna utvecklingszon, 

menade Vygotskij, är spannet mellan vad människan kan göra ensam och vad människan kan 

göra tillsammans med andra eller med handledning av någon med mer erfarenhet. Den 

lärande är i denna utvecklingszon mer mottaglig för att ta emot stöd från den som äger mer 

kunskap (Säljö 2000). 

I sociala lärprocesser ses tänkande och handlingar som integrerade med varandra och 

tillsammans bildar de en helhet (Claesson 2007). Det sociokulturella lärandeperspektivet 

innebär då att elevperspektivet är i fokus. Det är omgivningen, sammanhanget och 

kommunikationen mellan människor som är det centrala. Då skillnader mellan olika teoretiska 

inriktningar jämförs och beskrivs är det detta som framhålls; ”Den sociokulturella 

inriktningen har fokus på människans sociala omgivning och vad språket och den mänskliga 

kommunikationen innebär för lärandet” (ibid s. 42). 

Lärande är i grunden socialt. I sammanhang av lärande finns två betydelser av ”social”. 

Historiska och kulturella sammanhang är den ena betydelsen och relationer/interaktioner 

mellan människor är den andra betydelsen. Själva lärandeprocessen kan också ses som social 
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då det handlar om att lära sig delta i de olika grupper man tillhör. Ett av de viktiga mål som 

skolan har är möjliggörandet för barn och elever så de rustas med kompetens för användning 

av begrepp och tankesätt som fungerar i olika sammanhang inom grupperna (Dysthe 2003). 

Situationen som människan befinner sig i utgörs inte enbart av de personer man interagerar 

med utan den definieras som en helhet av situationen man befinner sig i. Mead menar att den 

situation vi befinner oss i överrensstämmer med de symboler som är uppbyggda genom vår 

interaktion och den ger en objektivitet till den sociala verkligheten (Torst & Levin 2010). 

Det sociokulturella perspektivet beskriver språket som verktyg, ett redskap för tänkande.  

Utifrån den situation och det sammanhang barn befinner sig i använder de sig av det språk 

eller de symboler som passar bäst (Elfström et.al 2008). På så sätt utvecklas en 

kommunikation mellan människor utifrån de utmaningar de ställs inför. Utmaningar som 

lärandeobjekt sker i en god lärmiljö, därför bör förskolans miljöer inte iordningställas i förväg 

åt barnen. Låt barnen vara med pedagogen, reflektera, pröva och utveckla rummets 

sociokulturella kontext utifrån de behov som råder för tillfället (Strandberg 2006). Han menar 

vidare, om barnen inte får vara med leder förändringen i miljön snarare till främlingskap i 

stället för till utveckling. ”Saker och ting förändras men barnen vet inte varför det ändras, 

eller hur det går till” (ibid s.25). Barnen har rätt att få vara delaktiga i sin miljö och dess 

utformning. 

Dysthe (2003) skriver om lärande ur ett sociokulturellt perspektiv. Hon menar att lärande har 

med relationer att göra och det sker genom deltagande och samspel där de grundläggande 

elementen i processen är språk och kommunikation. Dysthe menar också att sociokulturell 

teori om lärande inte är någon direkt inlärningsteori, någon sådan finns inte, däremot finns 

olika riktningar och variationer av en teori. ”En inlärningsteori är beroende av vilken 

synvinkel man väljer som utgångspunkt för att undersöka lärande” (ibid s.33). 

 

Utemiljöns didaktiska frågor 

Vad är det centrala för det utomhuspedagogiska arbetet? Dahlgren (2007) tar upp de 

didaktiska frågorna: Var äger lärandet rum? Mot bakgrund av läroplanens mål inventera 

platsens betydelse för lärande. Vad kan vi göra utomhus som vi i dag gör inomhus? 

Utomhuspedagogikens självklara utgångspunkter för praktisk miljölära, hållbar utveckling 

och estetiska upplevelser ger frågor kring effekterna av undervisningen i ex. språk och 

matematik. Hur går man tillväga? Undervisnings teman utifrån de fyra årstiderna bör tas till 

vara på något sätt liksom läroplanens fyra f som ska tillgodoses. (fakta, färdighet, förtrogenhet 

och förståelse) När skall vi förlägga undervisningen utomhus? Varför utomhuspedagogik? De 

nya forskningsresultaten säger oss något om relationen till fysisk miljö kopplat till lärande och 

lek. Om vi insett möjligheterna kring utemiljön ställs det krav på förändringsbenägenhet, 

flexibilitet och kompetensutveckling. Som en sammanfattning på dessa frågor sammanställer 

författaren det i en lärandemodell. (Se figur 1.1). Den visar hur allt lärande utomhus är 

beroende av samspelet mellan lärmiljön, aktiviteten och det sociala samspelet. Hälsan är 

avgörande för vårt välbefinnande och för vår vilja att lära. ”Mår den fysiska och psykiska 
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kroppen bra påverkas individens lärande, minneskapacitet, motivation och lusten att lära 

mer”. (Dahlgren 2007 s.26-27).  

 

 

Figur 1.1 Sammanfattning av lärande i en lärandemodell (Dahlgren 2007 s.27). 

 

Den sociokulturella teorin poängterar vikten av barnets egen möjlighet till undersökande, 

agerande och handlande i sociala praktiker för att lärande ska kunna ske. Utomhuspedagogik 

handlar om det, möjligheten att få delta i ett sammanhang och med alla sinnen få uppleva, 

undersöka och utforska det som finns runt omkring. I Lundegård (2004) reflekteras och 

jämförs begreppen utomhuspedagogik och naturskolepedagogik. Författarna ser endast en 

nyansskillnad mellan de två begreppen och menar utifrån de didaktiska frågorna att 

utomhuspedagogik har fokus på platsen för lärandet, var man lär sig, medan 

naturskolepedagogiken även innefattar vad och hur man lär sig. Utomhuspedagoger arbetar 

ofta samtidigt utifrån var, vad och hur frågorna. Vidare poängteras kunskapsaspekten som 

viktig i sammanhanget där lärande och kunskapsutveckling ses som kulturella och sociala 

fenomen. De kunskaper vi människor har i dag skiljer sig nämnvärt från de kunskaper våra 

förfäder hade vilket författaren menar kan bero på den sociokulturella utvecklingen. Den 

utvecklingen följer andra mönster och mekanismer än den biologiska utvecklingen (ibid) 

Utomhusdidaktiskt perspektiv är ett förhållningssätt vilket syftar till hur förhållningssättet till 

naturen ändras över tid i takt med samhällsutvecklingen (Lundegård 2004). Författarna 

skriver: ”Ett utomhusdidaktiskt förhållningssätt ger utrymme för såväl praktiskt arbete, 

undersökningar och experimenterande som till mer teoretiska tankar och problemlösning” 

(ibid s.52). Vikten av perspektivet blir således att vistas ute så mycket som möjligt för att 

därigenom kunna ta till sig kunskap och förtrogenhet med det sinnliga, det outtalade (ibid). 

Kärnan i ett utomhusdidaktiskt förhållningssätt är betydelsen av själva upplevelsen, vilken i 

sig är grunden för ett varaktigt lärande. Vid upplevelser involveras hela individen via 

sinnesintryck och sammanhanget blir tydligt till skillnad mot andra pedagogiska inslag där 

endast intellektet berörs.”Att uppleva är personligt, äkta och direkt. Vi uppfattar olika delar av 

helheten utifrån våra tidigare erfarenheter” (Lundegård 2004 s.140). 
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Språket har en avgörande roll vid såväl fysiskt agerande som vid praktiskt agerande. Ordet 

och handen är varandras förutsättningar starkt förknippade med varandra, i mänsklig 

verksamhet integreras språk och handling (Säljö 2000). Med språkets hjälp lånas och byts 

information, färdigheter och kunskap i samspel med andra. Då barnet erfar vad andra i dess 

närhet talar om och hur de i sin tur ser världen, skapas delaktighet och medvetenhet om vad 

som kan vara värdefullt att urskilja ur de iakttagelser situationerna kan ge (ibid). 
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Metod 

I metodavsnittet redogörs för de metoder som använts för att besvara studiens frågeställningar 

och därmed uppnå studiens syfte.  

 

Observationer 

För att ta reda på hur barn lär sig när de vistas i utemiljö samt hur pedagogerna tänker om 

utomhuspedagogik observerades barnen i utemiljön för att försöka få syn på vad som sker och 

hur det sker, därefter intervjuades pedagoger för att få deras syn på utevistelsen och dess 

betydelse.  

Jag har varit med på en förskola under barnens utevistelse för att observera barnen i deras 

utemiljö. ”Den sociokulturella rörelsen betonar vikten av elevens möjlighet att aktivt 

undersöka och handla” (Claesson 2007 s.33). Fokus ligger inte på elevens uppfattning av 

något, fokus ligger på omgivningen, kommunikationen och sammanhanget. Observationerna 

gjordes ostrukturerade. Ostrukturerad observation innebar avsaknad av fasta kategorier för 

registrering för att på så sätt få ett bredare perspektiv av det som uteleken handlade om 

(Björndal 2005). Det handlade även om möjligheten att kunna fånga olika situationer i 

uteleken och därmed synliggöra vad barnen gjorde och hur de gjorde. 

Ostrukturerade observationer kan användas för att undvika att låsa sig vid något specifikt så 

att istället allt som sker kan registrera (Patel & Davidsson 2011).  Ostrukturerad observation 

innebär att välja ett mer öppet och bredare fokus än vid strukturerad observation. I praktiken 

handlar det ofta om pendling mellan strukturerad och ostrukturerad observation, då 

registrering och kategorisering av anteckningar kan bli väldigt arbetskrävande vid enbart 

ostrukturerad observation (Björndal 2005). Vad som kan ses strukturerat i de observationer 

som gjordes kan vara objektet, barnens utevistelse och det ostrukturerade blev synliggörandet 

av vad, hur och varför.  

Fotografering och anteckningar användes under observationerna för dokumentation av 

uteleken. Reflektioner gjordes efter varje tillfälle för att få en bild av det som skett under 

observationerna. Då någon som var känd för dem, vilket jag var, gick omkring med papper, 

penna och kanske kamera var ingenting konstigt för dem. Deras svar blev oftast, - Jaha, då det 

gavs en förklaring på deras fråga, - Vad gör du?    

Pedagogen/pedagogerna är en viktig del i barnens miljö, därför observerades även deras roll 

under utevistelsen för att få en uppfattning om hur interaktionen mellan barnen och 

pedagogerna såg ut. Interaktionen då pedagogen möter barnet med alla dess erfarenheter kan 

beskrivas, ”I barns och vuxnas möten finns möjlighet till gemensam mening, men också till 

olika erfarenheter av mening” (Johansson 2005 s. 22).  
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Intervjuer 

När observationerna var gjorda och analyserade intervjuades en av pedagogerna som var ute 

med barnen samt den utepedagog som fanns på den här förskolan. ”Utepedagog”, det var den 

förskollärare som fått uppdraget att ansvara för utemiljön, dess utformning och innehåll. Hon 

har fått viss kompetensutveckling med fokus på utemiljö för att kunna förmedla tankar och 

idéer till kollegorna. Vid intervjuerna fick pedagogerna berätta om vad utomhuspedagogik var 

för dem och hur de arbetade med lärande i utemiljön. Frågeställningarna bestämdes utifrån 

vad som kom fram under observationerna. 

Intervjuerna var kvalitativa vilket bland annat innebar att de hade en låg grad av strukturering. 

Syftet med kvalitativa intervjuer kan vara att fördjupa förståelsen för något, till exempel att 

upptäcka den intervjuades uppfattningar (Patel & Davidsson 2011). Intervjufrågorna var av 

öppen karaktär, det fanns fritt svarsutrymme och inte några ledande ja och nej frågor, ”dvs. 

frågorna som intervjuaren ställer ger utrymme för intervjupersonen att svara med egna ord” 

(Patel & Davidsson 2011 s.81). Det kan vara viktigt med vissa förkunskaper inom det område 

som de kvalitativa intervjuerna ska handla om. Genom observationer skaffar sig intervjuaren 

underlag till den kommande intervjun. ”Ingen forskare börjar som ett tomt blad” (ibid s.83). 

Det innebär att om intervjuaren är medveten om sin förförståelse färgas intervjun av detta i 

mindre utsträckning. I enlighet med ett kvalitativt synsätt (Backman 2008) har intresset riktats 

mot individen och hur denne svarar på frågorna.  

För att på ett smidigt sätt få med allt som sades och för den skull inte gå miste om något, 

användes en diktafon för ljudupptagning.  Möjligheten fanns då att spola tillbaka och lyssna 

om och om igen för att kunna få syn på något som kanske missats. Med det inspelade kan man 

”registrera det komplexa samspelet mellan verbal och icke verbal kommunikation” (Björndal 

2005 s.72). 

Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet, med dess regler och riktlinjer (CODEX 2013), poängterar att forskaren har 

det yttersta ansvaret för den forskning som görs och därmed även ansvarar för dess goda 

kvalitet. Forskning styrs av outtalade och uttalade normer där god vetenskap innebär att göra 

ett bra arbete.  

Innan diktafon och kamera användes hade de inblandade aktörerna gett sitt samtycke till detta. 

De informerades även om att varken ljud eller bild skulle vara med i uppsatsen. Kvale & 

Brinkmann (2009) poängterar hur viktigt det är att den som ska intervjuas informeras om 

syftet med själva studien. Med informerat samtycke menas att de som deltar gör det frivilligt 

och när som helst kan dra sig ur (ibid). 

Urval 

Det urval som jag gjorde för studierna riktade sig mot den målgrupp som utomhuspedagogik i 

denna uppsats riktade sig mot, det vill säga förskolebarn och pedagoger i förskolan. En 

förskola i Norrbotten valdes ut för mina studier, det var en kommunal förskola utan specifik 

profilering. Förskolan hade fem avdelningar och barn i åldrarna ett till fem år. För att 

observationerna skulle bli så ostrukturerade som möjligt valde jag att förutsättningslöst titta 
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på alla barn oavsett ålder och kön. Jag kunde inte se alla barn samtidigt då barnen vistades på 

den sida av gården som respektive avdelning låg vilket gjorde att jag fick alternera mellan det 

vi kan kalla ”storbarns” sidan och ”småbarns” sidan.   

Pedagogerna var i förväg vidtalade och hade gett sitt samtycke till de kommande 

observationerna samt till att de skulle bli intervjuade. Barnen var inte tillfrågade i den 

bemärkelsen, däremot hade jag talat om att jag skulle komma och vara med ute för att få se 

vad de gör och leker.  

Forskningsprocessen 

Kvalitativ forskning är användbar då syftet med en undersökning är att skaffa djupare 

kunskap om någonting. Detta till skillnad jämfört med kvantitativ forskning då man 

undersöker större kvantiteter och därmed inte hinner med att gå på djupet, eftersom det då blir 

allt för tidskrävande. I den kvalitativa undersökningen är det en fördel att göra löpande analys 

vid datainsamlingen, exempelvis vid observationer, för att på så vis få syn på hur arbetet ska 

fortgå. Det finns olika kvalitativa metoder och inom forskning är det inte ovanligt att forskare 

kan använda och utforma sina egna varianter (Patel & Davidsson 2011). 

En kvalitativ forskningsprocess ”innehåller ett stort mått av flexibilitet och dynamik och ger 

således stort utrymme för variationer” skriver Backman (2008 s. 56). Flera moment kan 

försiggå samtidigt i interaktion med varandra. I den kvalitativa forskningstraditionen görs 

studier i realistisk miljö, oftast är fenomenet eller dess kontexts gränser inte givna.  I en 

traditionell kvantitativ forskningsprocess formuleras problemet eller frågeställningen oftast 

innan observationen påbörjas vilket ibland kan ändras och omformuleras under 

datainsamlingen. I en kvalitativ process sker frågeformuleringen ofta samtidigt med 

observationen vilket under studiens gång kan justeras och finslipas. ”Denna teknik leder 

slutligen till en definitiv problemformulering eller fråga” (Backman 2008 s.58).  

Att problemställningen inte till fullo var given på förhand gjorde min roll som observatör 

extra intressant. Jag visste inte vad som skulle ske under observationerna och inte heller vad 

som skulle sägas under intervjuerna. 

Genomförande 

Observationerna gjordes under tre förmiddagar då förskolebarnen hade sin utevistelse. 

Eftermiddagar gav ingen möjlighet till observation, eftersom ingen grupp då fanns ute. Olika 

leksituationer studerades och observerades i utemiljön. Jag tittade på vad barnen lekte, hur de 

lekte och vad som hände när de lekte. Observationerna gjordes ibland lite på sidan om då jag 

försökte få ett vidare perspektiv på vad som hände när barnen lekte. Ibland har jag varit 

närmare och mer närvarande och därigenom gavs möjlighet att ta del av deras kommunikation 

med varandra samt att jag därmed även kunde delta i samtalet. Efter dessa tre 

observationstillfällen började analysen av det insamlade materialet. Utifrån det som ur 

observationerna valts ut för analys valdes två pedagoger för intervju. Frågeställningarnas 

utformning blev beroende på det jag fann i observationerna. De pedagoger som intervjuades 

fick samma frågor, vilket också underlättade resultatets bearbetning. Intervjuerna kom sedan 

att analyseras och gav det resultat som svarar mot studiens syfte och mina forskningsfrågor.  
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Kvalitativ bearbetning av datamaterialet 

Bearbetningen handlade om att de genomförda observationerna, ljudinspelningarna och de 

genomförda intervjuerna omarbetades och bearbetades till en text. Detta arbetssätt är tids och 

arbetskrävande då redan ett fåtal intervjuer ger ett gediget textmaterial. För att kunna få syn 

på utvecklingen i det som studerades var det bra att anteckna allt som skedde redan under 

undersökningen. Det gick därmed att tidigt dokumentera de tankar och reflektioner som 

uppkom under datainsamlingen. Fördelen med att göra en fortlöpande analys är för att få idéer 

om hur arbetet ska kunna gå vidare (Patel & Davidsson 2011). 

Då observationerna och intervjuerna var genomförda och sammanställda renskrev jag dem 

och gjorde om dem till narrativa berättelser. Att göra narrativa berättelser innebär att göra om 

datamaterial till berättande texter som framställer händelser i ett verkligt förlopp i tidsordning. 

Det vill säga, berättelserna har en början, en handling och de syftar framåt. Däremot behöver 

de inte ha ett slut (Nationalencyklopedin 2012). 

Narrativa berättelser avser, ”ett minne som återgivning av ett händelseförlopp, en kedja av 

sammanhängande episoder” (Psykologiguiden 2013). 

Analys 

Att analysera innebär en ”verklig eller tänkt uppdelning av något i dess olika beståndsdelar; 

grundlig, uppdelande undersökning” (Nationalencyklopedin 2012). Analys innebär även att 

klassificera och jämföra samt att kartlägga tydliga mönster. Man väljer att lägga fokus på 

något som anses vara relevant eftersom det aldrig går att analysera allt i en situation (Björndal 

2005).  

Första steget i analysprocessen skedde, medvetet eller omedvetet, redan vid datainsamlingen. 

Omedvetet på så vis att intervjusvaren inte var givna i förväg. Utifrån de intervjusvar som 

gavs gjorde sedan strategin medveten för fortsatt analysprocess. Vid datainsamlingen gjordes 

ett urval av vilka observationer som noterades. Observationerna kategoriserades efter lekar 

med liknande karaktär, exempelvis leken i sandlådan med barn i olika konstellationer. Urval 

gjordes även utifrån vilka svar på intervjufrågor som beaktades och vilka följdfrågor som 

gavs. Analysen fortsatte då observationsprotokoll och intervjuer formulerades som berättelser. 

Dessa berättelser återger vad jag uppfattade som viktigt och framträdande i respektive 

situation och är därmed färgad av min egen förståelse av situationerna. 

Nästa steg i analysen som var den mer strukturerade analysen som skulle besvara studiens 

frågeställningar skedde efter att berättelserna var formulerade. I denna analys genomlästes 

berättelserna gång på gång. Berättelserna kan ses som episoder som hänger ihop, till exempel 

ett barn som leker med sanden eller en pedagog som berättar om en viss situation. Efter en 

episod följer nästa och så vidare. Likheter och skillnader mellan dessa episoder eftersöktes. 

Vad hände i episoden? Vad fokuserades? Vad handlade episoden om? Är exempel på frågor 

som ställdes i analysarbetet. Så småningom framträdde ett mönster av ”kvalitativt skilda 

aspekter” som hade med lärande att göra och som återkom i episoderna. Dessa kommer att 

redovisas i resultatkapitlet. 



15 
 

 När jag sedan fått ihop ett material med rikt innehåll sorterades observationernas 

anteckningar och kategoriserades för att se om det gick att hitta något samband. 

Ett trettiotal olika leksituationer sorterades och kategoriserades utifrån likheter och skillnader 

redan där vid observationerna. I och med det, med en snabb överblick, såg många situationer 

likadana ut och det verkade som att alla gjorde samma sak.  När jag sedan sorterade varje 

situation för sig och fick en överblick fick jag också syn på mångfalden i aktiviteterna där 

vissa likheter och även olikheter fanns.  

De enheter jag valt ut för analys är: 

 Yngre barns lek. 1-3 år.  

 Äldre barns lek. 4-5 år.  

 Pedagogernas roll i uteleken. 

 Pedagogernas syn på utevistelsen. 

 

Valet av analysenheter utifrån barnens åldrar grundar sig på det faktum av förskolegårdens 

utformning. De yngre barnen höll till på den ena gårdssidan och de äldre på den andra 

gårdssidan, den uppdelningen förenklade sedan min resultatredovisning. 
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Resultat 

Resultatredovisningen börjar med att visa de tre berättelserna: Yngre barns lek, Äldre barns 

lek samt Pedagogernas roll i uteleken. Därefter presenteras berättelsen utifrån intervjun som 

visar pedagogernas syn på utomhuspedagogik.  

 

Observationer 

Yngre barns lek 1-3år 

De yngre barnens lek såg olika ut beroende på hur långt de hade kommit när det gäller social 

utveckling och motorisk utveckling då det kan vara stor skillnad på en ettårings och en 

treårings lek. Treåringarna sågs leka tillsammans med varandra medan ettåringarna lekte 

”bredvid varandra”.  

De allra yngsta barnen använde kroppen i större utsträckning än de lite äldre barnen när de 

undersökte och utforskade. De äldre barnen stannade kvar vid en aktivitet lite längre. Om de 

gjorde sandkakor eller andra byggen i sanden sågs de kunna vara kvar och fokusera tills de 

hade gjort färdigt vad de påbörjat. 

Små barn gick omkring på gården, tog intryck och var nyfikna. De undersökte det som kom i 

deras väg. Kände på grinden, skakade på den, stannade en stund och tittade på bilarna på 

parkeringen. De gick vidare, ibland en och en, ibland tillsammans. De kunde också stå under 

de uppsnurrade gungorna och titta uppåt och tillsynes förundras över hur långt det är till 

gungorna. Jag såg de sträcka sig efter gungorna, det hjälpte inte, de gick vidare.  

Balansstubbar i lika storlekar fängslade tre ettåringar en bra stund. Två av dem såg direkt 

vilka stubbar som var lagom stora för att de själva skulle kunna sätta sig på dem. Den tredje 

ville mer än så, han visade med gester att han ville upp på en av de högre stubbarna. Han 

gränslade stubben framifrån, tog stöd med båda händerna, jobbade med knäna och drog och 

lyfte. Det lyckades, om än lite ostadigt, han provade om och om igen. Att prova sina 

färdigheter i rutschbanan var också en utmaning. Då man ska gå uppför trappstegen ska man 

hålla i sig och det gjorde hon. Blicken sade att det måste finnas fler möjligheter. Hon provade 

då att gå upp utan att hålla i sig och lyckades! Hon sökte ögonkontakt med någon för att få 

bekräftelse, hon fick det. Fanns det vattenpölar så östes vatten med spade antingen sittandes i 

pölen eller ståendes och kanske ett försök till att ta vatten från pölen till en annan plats i 

närheten. En aktivitet som pågick om och om igen då det mesta av vattnet rann ut på vägen 

från pölen. För en annan kunde det räcka med att studera sin handske. Vred på handleden, 

tittade, vred igen. Sandlådan var den givna arenan för utforskande just vid de här tillfällena då 

det inte fanns någon snö. Att fylla sand i en form med tre fördjupningar kräver koncentration 

då man är i tvåårsåldern. Systematiskt fylls hålen med sand och löv, ett hål i taget.  

Två-treåringarna samarbetade ofta två och två i sina lekar. Under en och samma förmiddag 

fanns ett flertal tvåsamheter i sandlådan. Dessa tvåsamheter var uppdelade så att flickor lekte 

för sig och pojkar för sig. Barnen kommunicerade med både tyst kommunikation och verbal 

kommunikation. Turtagningen gick per automatik. De fyllde byttor av olika form och storlek 

med sand, jord och vatten. Gropen som blev där de tagit sand fylldes igen. Vissa barn kunde 
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sitta länge och jobba med sand, i och ur formar, medan andra barn satt en stund och sedan 

gick vidare. Där det fanns en pedagog som satt i sandlådan stannade barnen längre. Barnen 

sågs aldrig göra ingenting, de hade något att göra hela tiden, aktiviteterna avlöste varandra. 

Även om de som leker tillsammans inte har kommit lika långt rent verbalt så finns där egen 

kommunikation och en förståelse för varandra och den lek som pågår. De var också så otroligt 

tålmodiga, glädjen som de visade över att de lyckats med någonting verkade vara det som 

gjorde att de orkade, ville och provade om och om igen. 

 

Äldre barns lek 4-5år 

De äldre barnen verkade ha en mer medveten tanke med vad de lekte, det hördes att de redan 

tidigare pratat om vad och hur de skulle göra. De hade en medvetenhet och ett systematiskt 

handlande i det de gjorde. Kommunikationen var verbal och de löste eventuella problem i 

leken på så vis. Jag såg inte alltid någon klar ledare bland pojkarna däremot bland flickorna 

sågs det tydligare och var mer vanligt med en ledare i leken. 

Även här utspelade sig lekarna i sandlådan. Pojkarna samarbetade tre och tre. Deras sandlek 

var stora projekt, de använde sandlådans yta optimalt. En grupp gjorde rännor för att försöka 

leda vatten. Vatten hämtade de från en tunna som en pedagog satte ut. Flera var aktiva, ibland 

med någon som tog på sig och ledde arbetet framåt, dock resonerade de med varandra om hur 

de skulle göra. De hämtade och hällde, hämtade och hällde, tillslut bromsades sandens 

uppsugningsförmåga och vattnet blev kvar. Problemet de stötte på var rännornas lutning då 

vattnet rann åt fel håll. Där var en av pojkarna intresserad av att försöka komma på varför och 

hur han skulle kunna göra för att få till det. De andra var mer intresserade av att ”hälla och 

drälla” med vatten, då fick han ingen kompishjälp i sina funderingar och fortsatte även han 

med vattenleken. En annan grupp gjorde vägar i sanden och körde med olika fordon. De hade 

ett medvetet samarbete och olika roller i leken. Ett annat samarbete med stort sandprojekt var 

ett hus som tre pojkar byggde. Ett hus med flera rum tydligt avgränsade med väggar. Det 

fanns ett litet fängelse och en grop som användes som gömställe. Genvägen till affären fanns 

också med. Under byggets gång resonerade de med varandra och byggde systematiskt del för 

del i huset. Sedan berättade de för mig om huset de byggt. Deras önskan var att ingen skulle 

förstöra huset då de var inne och åt lunch. Pojkarna kunde arbeta länge med sina projekt. 

Flickornas lek var svårare att beskriva då de vandrade runt och tittade på vad andra barn 

gjorde. 

I sandlådan fanns utrymme att bygga och konstruera stort eller smått samt att alla fick plats 

som ville vara med. Konflikter var inte allt för vanligt i utemiljön. Ibland kunde det dock 

behövas lite hjälp med att hitta verktyg för att kunna lösa konflikter. I vissa konstellationer 

kunde det finnas en ledare som vad jag kunde förstå var mer eller mindre självvald.   
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Pedagogernas roll i uteleken 

Vid observationen av pedagogerna såg jag att det fanns skillnader i engagemang beroende på 

vilken pedagog som var ute. Inte så mycket vilken ålder av barn de hade i sin grupp utan mer 

att vissa pedagoger sågs vara mer engagerade tillsammans med barnen än andra. 

En del pedagoger kunde sitta på sandlådekanten och vara närvarande. Barnen kom, gick 

därifrån och kom tillbaka, de visste att pedagogen satt där. En pedagog tyckte sig se att det var 

lättare för barnen att finna ro och jobba med sanden om någon vuxen satt där och var 

närvarande. En annan pedagog engagerade sig och samlade barnen kring sig, hon erbjöd dem 

att hjälpa till med att skotta jord för att fylla på kring buskarna. Barnen ville vara med och de 

hjälptes åt med skottningen i den hårda marken för att sedan fylla skottkärror och tömma i 

buskarna. Andra pedagoger såg ut att vara lite på sidan om. De följde barnen, såg barnen och 

hörde dem men var inte riktig med utan mer bredvid. Mycket kunde exempelvis handla om att 

räkna barnen och hålla koll. Det pratades bland pedagogerna om stress över stora barngrupper 

och till följd av det en känsla av otillräcklighet. 

 

Intervjuer 

Pedagogernas syn på utomhuspedagogik 

De som intervjuades var en utepedagog/förskollärare som arbetade med fyraåringar samt en 

förskollärare som arbetade med ettåringar. 

Hur pedagogerna såg på barnens utevistelse skiljde sig något. Utepedagogen som hade det 

övergripande ansvaret för utemiljön på förskolan, hade sin uppfattning om att man ska ha en 

pedagogisk verksamhet även utomhus. Det man kan göra inne kan man göra ute. Utevistelsen 

ska inte vara i stället för att göra något. Förskolläraren såg det viktigaste med utevistelse ur 

hälsosynpunkt, att barnen håller sig friskare då de får vara ute. Ute finns det också andra 

möjligheter att träna olika saker, klättra och kliva, öva motoriken. Det kan bli andra lekar ute 

eftersom ytorna är större jämförelsevis med ytorna inne som är mer begränsade. 

Utepedagogen menade med utomhuspedagogik att det handlar om att ha en miljö ute som 

man kan bedriva pedagogisk verksamhet i. Det ska vara lika möjligheter ute som inne. En 

inbjudande miljö som väcker fantasi och viljan att vara ute. Utomhuspedagogik ska vara en 

pedagogik som följer läroplanen även ute. Förskolläraren menade att då har man en tanke med 

varför man är ute och inte är ute bara för att ”passa barn”. Man kan ha stationer ute eller 

gruppverksamhet. De har temagrupp med sina barn och jobbar med volym där de exempelvis 

jämför hur mycket som ryms i en liten burk och hur mycket som ryms i en stor burk.  

Inomhuspedagogik som begrepp hade ingen av dem hört att det överhuvudtaget talas om. 

Däremot tyckte de att det var en intressant tanke. Egentligen ska det väl vara samma sak, det 

man kan göra inne ska man kunna göra ute eller är det så att det som görs inne är en självklar 

sak, pedagogik. Det talas aldrig om inomhuspedagogik. 

Att det sker lärande i utevistelsen ansåg båda vara självklart. På frågan vad för lärande som 

sker menade utepedagogen, samarbete och motorik. Det finns egentligen ingenting som inte 
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tränas ute, hela kroppen används, du får tänka och koppla ihop en massa saker. Förskolläraren 

såg eller snarare hade tolkat då de pratat om det kollegor emellan, att barnen lärt sig 

mattebegrepp som mycket och lite, hälla i och hälla ur. På det naturvetenskapliga med 

begreppet volym har de mest undersökt och utforskat, jämfört olika material som kottar, 

stenar och löv. 

Förskolläraren berättade hur hon utmanade barnen i utemiljö och vad hon gav för utmaningar. 

Det handlade mycket om vad hon och kollegorna sett att barnen i gruppen var intresserade av 

och vad barnen gjorde när de var ute. Utifrån det valde de att jobba med volym i sitt tema. 

Pedagogerna hade också sett hur barnen utforskade det lutande planet, och jordens 

dragningskraft när de släppte saker. Lägesenergi och rörelseenergi utforskade de i 

rutschkanan och centrifugalkraft i snurrgungan. Med kroppsspråk var barnen duktiga på att 

förmedla vad de ville och vad de tyckte även om det ofta blev tolkningar från pedagogernas 

sida menar förskolläraren. Utepedagogen var gärna själv med och drog igång saker, började 

gräva, tog ut vatten, hinkar och rör, visade på konstruktion. Genom att titta på vad barnen är 

intresserade av vara delaktig och tillföra något till leken och utforskandet. Hon ville gärna se 

mer av annat material som stockar, stenar och pinnar i stället för bara gung och 

klätterställningar. Med annat material får du igång fantasin vilket hon menade är jätteviktigt 

för hjärnan. Komma bort från det stereotypiska med att sitta och trycka på en dator som 

många gör och i stället får de rika inre erfarenheterna som du får använda genom samarbete i 

leken, samspelet. Ha samlingarna ute. Om barnen vill flytta saker till ett annat ställe för att det 

passar bättre i leken, låt dem göra det med lärdomen att bära tillbaka. Vara tillåtande som 

pedagog. Ha material som eggar lite mer fantasi, lite äventyr. Lövkojor, utekök med riktiga 

saker, stenar att klättra på och där kan de yngsta ha en lite plattare som gör det möjligt för 

dem att komma upp på och ändå vara en utmaning.  Hon lekte med tanken att ha stora klossar 

och stora stenar att bygga med som det sedan går att gå in i samtidigt som det ska finnas små 

saker, exempelvis små djur och figurer, att ha tillsammans med det stora. Många pedagoger 

låser sig av rädsla att det blir så jobbigt att ”engagera sig”, utepedagogen menade att det 

behövs så lite för att få med sig barnen. Ett litet – Kolla här! och barnen är med. Låt barnen 

vara med och prova hacka eller skotta med riktiga saker, låt dem ta ansvar. Ha en låda med 

olika djur att använda till leken. Det är spännande att få låna och sedan lägga tillbaka, också 

ansvar. Vattenbalja med djur att låna och lägga tillbaka. Det blir lite extra spännande att få 

låna någonting och få känna ansvar över det. Det är pedagogerna det hänger på. Man måste 

tänka till och göra gården funktionell och inbjudande. Det finns mycket man kan göra med 

relativt små medel, till exempel en tank med vatten och en kran för att kunna hämta vatten till 

leken. 

Utepedagogen sammanfattade sin tanke kring utomhuspedagogik: - För mig är det, att jag har 

en tanke med det jag gör och med det material jag har. Jag gör en miljö som är inspirerande 

och fantasieggande. 
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Svar på forskningsfrågorna 

Barns lärande genom lek och vistelse i utemiljö 

Utifrån de gjorda observationerna och intervjuerna som ovan redovisats som narrativa 

berättelser visade analysen att barns interaktion med utomhusmiljön kunde beskrivas inom tre 

kvalitativt skilda teman: Barn lär sig genom att erfara. Barn lär sig genom att utforska och 

undersöka. Barn lär sig genom att kommunicera. 

 Barn lär sig genom att erfara 

De små barnen gick omkring, de tog intryck med alla sinnen. De lyssnade, tittade, smakade 

ibland, använde händerna och hela kroppen för att undersöka vad som kom i deras väg. De 

skakade på grinden samtidigt som de tittade på bilarna som stod på parkeringen. Tittade långt 

efter det flygplan som hördes, som de inte såg. De kände på sanden och smakade på den. De 

kände på vattnet i vattenpölen och lyssnade hur det lät då de öste vattnet med en spade eller 

plaskade med stövlarna i pölen. Små barn klättrade och ramlade, de snubblade och reste sig 

igen. 

 

 Barn lär sig genom att utforska och undersöka 

Små barn prövade skillnader i marken, lutningar där det gick lite fort att gå nedåt medan det 

gick lite tyngre att gå uppåt. Sandlådekanten att kliva över prövades från olika vinklar. På en 

sida av sandlådan var det till synes svårare då marken hade sjunkit undan och kanten blivit 

högre medan det på en annan sida kunde vara lättare. Stockar i olika höjd fångade några barns 

intresse, någon stock var för hög så den gick barnen förbi. Några stockar passade precis i höjd 

och på dem satte sig barnen direkt. Den stora utmaningen för ett av barnen blev stocken som 

var mellan stor. Gång på gång jobbade han för att komma upp på stubben. Han gränslade 

stubben framifrån, tog stöd med båda händerna, jobbade med knäna, drog och lyfte. Det 

lyckades, om än lite ostadigt i betraktarens ögon. Gungorna som var uppsnurrade för vintern 

sågs vara ouppnåeliga för ett par av barnen, de sträckte armarna uppåt för att kanske nå. 

(Ingen tillsynes frustration utan de gick vidare till nästa utmaning).  

De större barnen utforskade till synes mer medvetet vid leken i sandlådan. De testade olika 

tekniker för sitt utforskande, hur vattnet skulle rinna i de rännor de gjort i sanden. Vatten 

hämtade barnen ur en tunna som för tillfället fanns tillgänglig på gården. I sitt undersökande 

fick de även erfara att det gick åt ganska många hinkar vatten för att fylla en grop i sanden. 

Barnen visste vad de var ute efter och vad de vill veta och kunde därför lösa de problem som 

uppstod genom att fråga varandra. Ibland var det lättare att ta en pedagog till hjälp för att 

komma fram till en lösning. Det hände också att de försökte hitta lösningar själva och pröva 

sig fram.  
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 Barn lär sig genom att kommunicera 

Alla barn kommunicerade, på olika sätt. De barn som kommit olika långt i sin 

språkutveckling använde sin egen strategi för kommunikation. Kroppsspråket med rörelser 

och gester och ljud som förstärkte innebörden av det som menades var den mest tydliga 

kommunikationen hos de yngsta barnen. De pekade och visade med olika ansiktsuttryck, de 

tog en kompis eller en vuxen i handen för att visa. Barnen som kommit något längre i 

språkutvecklingen förstärkte gesterna mer och mer med ord, som exempelvis – Kom, 

samtidigt som de tog någon i handen. Det som kunde ses var att små barn förstod varandra 

oavsett hur långt de kommit med det verbala språket, kroppsspråket räckte långt. 

De lite äldre barnen, två-tre åringar, lekte och samarbetade ofta två och två i sandlådan. De 

såg till att ha varsin av hink och spade. Då de använde en gemensam bytta skedde 

turtagningen per automatik, en tyst kommunikation, ett ögonkast. Självständiga i sin fantasi 

och tålmodiga barn gjorde att leken aldrig tog slut, glädjen över att lyckas med en utmaning 

gjorde att den kanske bara fortsatte någon annanstans. Vissa av barnen, i det här fallet 

pojkarna, samarbetade tre och tre eller fler. Att få utlopp för sin kreativitet var det som dessa 

barn utstrålade då de fick utrymme att konstruera i sanden. Flera tillsammans, ett givande och 

ett tagande, de hade hittat en struktur som fungerade för dem just där och då.  

De äldsta barnen, fyra-fem åringar, kommunicerade verbalt och de löste eventuella problem i 

leken genom att prata med varandra. Dessa barn hade en medvetenhet och ett system med sin 

lek och de kommunicerade med varandra för att leken skulle gå vidare. Där fanns ingen tydlig 

ledare, de varierade mellan varandra.  

 

Pedagogernas tankar om barns lärande i utemiljö 

Utevistelsen är viktig, det var båda pedagogerna överrens om. 

Pedagogerna poängterar att barn lär sig genom att erfara. De talar om och poängterar vikten 

av att skapa en inbjudande miljö som stimulerar fantasin, där barnen kan upptäcka och 

undersöka med alla sinnen. Pedagogerna beskriver också att barn erfar genom samspel och 

upplevelser i interaktion med andra. Att erfara begreppet volym kan barn göra genom 

möjligheten att få prova sig fram med olika saker, exempelvis löv och stenar att känna på och 

fylla i burkar av olika storlekar och genom det erfar de matematiska begrepp, såsom lätt och 

tung. Barn erfar genom att tänka och koppla ihop saker till en helhet menade pedagogerna.  

Pedagogerna tycker också att barn lär sig genom att utforska och undersöka. Därför tycker de 

det är viktigt att ge barnen möjligheter till detta genom att tillföra material som stimulerar 

nyfikenheten till undersökning. En pedagog ska vara tillåtande och närvarande som engagerat 

drar igång leken och utforskandet. De tyckte också att det kunde vara viktigt att komma bort 

från det stereotypiska lekmaterialet och istället se till att det finns stockar, stenar, klossar som 

tillsammans med småsaker får igång både fantasi och lek. Barn utforskar miljön med hela 

kroppen i rutschkanan, gungan, genom spring och hopp. Pedagogerna tycker att möjligheterna 

är större utomhus för motorisk träning där det finns mer utrymme jämfört med inomhus.  
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Slutsats 

Det övergripande syftet med detta arbete var att beskriva och analysera barns lärande i 

utemiljö. Utifrån detta kan jag nu konstatera att utifrån de undersökningar som jag har gjort 

genom att observera barns lek ute samt genom att intervjua pedagoger har jag funnit att barn 

lär sig genom att erfara, utforska och undersöka samt genom att kommunicera. 

Den slutsats jag dragit utifrån observationerna med barnen i deras utevistelse stämmer väl 

överrens med vad jag fick veta vid intervjuerna med pedagogerna. Min uppfattning, utifrån 

vad jag såg, om vad barnen gör och lär i utemiljö, den bekräftade pedagogerna i sina 

intervjusvar där även vikten av miljöns utformning togs upp. De menade att som pedagog 

vara tillåtande och närvarande i utevistelsen och därmed engagera sig i utemiljöns utformning. 

I och med det poängterades vikten av att tillföra material såsom exempelvis stockar och stenar 

som tillsammans med små djur och figurer inspirera och stimulera leken och utforskandet. 

Förena och blanda stort och litet material. 
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Diskussion 

Diskussionskapitlet inleds med en metoddiskussion därefter följer en diskussion kring det 

resultat jag kommit fram till. Jag kommer även att ta upp studiens tillförlitlighet. 

Avslutningsvis förs en slutdiskussion samt tankar kring fortsatt forskning.  

 

Metoddiskussion 
De metoder som har använts för studien var observationer och intervjuer och dessa metoder 

fungerade väl för ändamålet. De gav svar på studiens frågeställningar och de ledde därmed 

fram till ett resultat.  

Observationerna gjordes på förskolebarn och pedagoger i utemiljön, detta för att få syn på vad 

som sker i utevistelsen och hur det sker. Valet att göra ostrukturerade observationer 

motiverades med att få så brett fokus som möjligt och inte i förväg bestämma något specifikt 

som skulle studeras. 

Det kan ibland bli en blandning av ostrukturerad observation och strukturerad observation. 

Observationerna blev bitvis strukturerade kanske på grund av att det på för i lekhand redan 

fanns en tanke på vad som skulle studeras. I det här fallet leken i utemiljön. Det var dock inte 

möjligt att på förhand veta vilka lekar som skulle lekas, hur de skulle lekas eller vika barn 

som skulle ingå i lekarna. Därmed blev observationerna i alla fall ostrukturerade (Björndal 

2005). Att göra observationer med barnen i utemiljön och därmed vara ”lite på sidan om och 

inte ha huvudansvaret”, gav tillfällen att kunna se med andra ögon än vad man är van med när 

man arbetar i förskolan, då räcker tiden inte alltid till. Tiden och möjligheten fanns under 

studiens observationer att kunna få syn på vad barnen egentligen gör och erfar när de är ute. 

Under tiden då observationerna gjordes fanns känslan av att mina reflektionsanteckningar 

hade blivit väldigt ensidiga, inte förrän jag i lugn och ro gick igenom materialet såg jag vad 

jag egentligen hade fått syn på. 

Det var ett medvetet val att inte intervjua barnen då det kan vara svårt eftersom det handlar 

om små barn som kanske inte har utvecklat det verbala språket ännu (Patel & Davidsson 

2011). Därför gjordes endast observationer av barnens utevistelse. Meningen var att få syn på 

vad som kunde ske i leken samt på lärandet under utevistelsen. Avsikten var att sedan relatera 

det till resultatet från pedagogernas intervjusvar. Detta har jag funnit att ha fungerat väl. 

Intervjuer gjordes med en av de pedagoger som under utevistelsen var med barnen samt med 

den utepedagog som fanns på den här förskolan. Intervjufrågorna formulerades utifrån det 

som kommit fram vid observationerna. Pedagogerna hade blivit förberedda på att intervjuerna 

handlade om utevistelsen och utomhuspedagogik. Däremot valde jag att inte presentera 

intervjufrågorna i förväg med den anledningen att svaren inte skulle förberedas och tillrätta 

läggas. Pedagogerna hade inget emot att få frågorna först vid intervjutillfället vilka sedan 

avlöpte i en avspänd atmosfär. Intervjuerna var öppna, kvalitativa, där den intervjuade kunde 

beskriva sina svar med egna ord. 
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Inom kvalitativ forskning finns det motstridiga uppfattningar om hur omfattande 

litteraturgranskning som ska ske innan en studie genomförs (Backman 2008). Det menas då 

att det finns en risk för förutfattade meningar utifrån vad andra sagt i ämnet och att dessa 

befästs under intervjuerna. Ett arbete som samlat kunskap på förhand i för stor omfattning, 

kan eventuellt leda till att upptäckten av någonting nytt förhindras (Patel & Davidsson 2011). 

Det hävdas att forskaren själv bör gå in neutral för att undvika förutfattade meningar medan 

andra förespråkar en viss beläsenhet i det aktuella ämnet (Backman 2008). Jag anser att för 

mig var det ingen nackdel att vara påläst innan. Hade jag varit helt novis hade det i stället 

varit svårt att veta vad som eftersöktes. 

Observationerna var alla förlagda på förmiddagarna då barnen hade sin utevistelse. Tanken 

var att vara med vid någon annan tidpunkt under dagen också, det hade varit intressant att se 

om lekar och aktiviteter kunde vara annorlunda olika tidpunkter på dagen. Eftermiddagarna på 

förskolan ägnades åt inomhusaktiviteter vilket omintetgjorde tanken på observationer 

utomhus. 

De etiska överväganden som gjordes har känts väl motiverade under studiens gång. Det har 

självklart varit viktigt att känna respekt för samtliga inblandade personer, såväl barn som 

vuxna. Det arbete som görs ska vara av god kvalitet (CODEX 2013). De intervjuade hade i 

förväg fått veta i stort vad studien handlade om, utepedagogik och barns lärande i utemiljön, 

de informerades även om tanken med användandet av diktafon under intervjuerna. Båda de 

intervjuade, det vill säga utepedagogen och förskolläraren, gav sitt samtycke då inget ljud 

eller något namn skulle vara med i uppsatsen. Informerat samtycke innebär att de medverkade 

helt frivilligt och hade möjligheten att dra sig ur (Kvale & Brinkmann 2009). 

Urvalet som gjordes för studierna baserades på målgruppen som utomhuspedagogik är tänkt 

att rikta sig till, barn och pedagoger i förskolan. Därför var det ett självklart val att titta på 

utevistelsen i förskolan med dess miljö och barnens lek i utemiljön. Jag valde också att titta på 

alla barn oavsett kön och ålder för att få så bred bild som möjligt av hur uteleken kunde se ut. 

Alla barn var ute samtidigt vilket gjorde att flera olika leksituationer kunde ses vid samma 

tillfälle. Pedagogernas roll i utevistelsen kändes också viktigt att titta på där ett par av 

pedagogerna sedan valdes ut för intervju.  

Jag var själv känd bland barnen, de visste alltså redan sedan tidigare vem jag var. Det 

förhållningssätt en observatör har kan beskrivas som deltagande eller icke deltagande samt 

om observatören är känd eller okänd. Om observatören är en känd person för barnen och 

pedagogerna i den förskola där studien ska ske är det viktigt att försäkra sig om att de 

accepterar observatörens närvaro om än i en på sätt och vis ny roll (Patel & Davidsson 2011).  

En kvalitativ forskningsprocess innebär att skaffa sig en djupare kunskap om något. Processen 

tillför nya kunskaper och infallsvinklar vilket medför att viss redigering av datamaterialet får 

göras. I ett kvalitativt arbetssätt kan det vara bra att söka mer omfattande kunskap från 

litteraturen även efter själva undersökningen (Patel & Davidsson 2011). Så har också gjorts i 

detta fall.  
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Giltighet och tillförlitlighet 

Jag anser att studien har god validitet, vilket innebär att studien har hög giltighet. Jag har 

undersökt det jag avsett att undersöka och tycker mig ha besvarat syfte och forskningsfrågor.  

En kvalitativ studie är dock inte möjligt att validera genom till exempel sannolikhetskalkyler. 

Istället handlar det om att beskriva metod och metodologiska överväganden på ett sådant sätt 

att läsaren själv får möjlighet att bedöma hur vida resultatet är rimligt eller inte. 

Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen diskuteras det resultat som kommit fram av observationer och intervjuer 

samt de svar som svarar mot syftet och forskningsfrågorna. 

Barns lärande genom lek och vistelse i utemiljö 

 Barn lär sig genom att erfara 

Barn vandrar inte bara runt som det ibland kan sägas. De utforskar verkligen sin omgivning, 

de yngsta gör det med hela kroppen då de undersöker markens olika nivåer, känner på sand 

och vatten och smakar. Undersökandet sker om och om igen då små barns utforskande sker 

strategiskt, envist och uthålligt. Nya erfarenheter väcker nyfikenheten för att vidga vyerna och 

pröva den egna förmågan. Karaktäristiskt för små barns lärande är deras koncentration vilken 

gör att de blir helt uppslukade i sitt görande och utforskande (Granberg 2000). Precis som 

pojken som inte nöjde sig med att sätta sig på stubben som var i lagom höjd. Han ville pröva 

sin egen förmåga genom att om och om igen försöka ta sig upp, gränsla, jobba med händerna 

och knäna och dra sig upp. De yngsta sökte ofta ögonkontakt med en vuxen för att få 

bekräftelse för det som lyckades eller för det som kanske inte gick lika bra. 

Utomhuspedagogik som förhållningssätt, syftar till lärande och handlar om att utnyttja de 

upplevelsebaserade och platsrelaterade förstahandserfarenheter som sker utomhus (Dahlgren 

2007).  

De större barnen erfar också genom alla sinnen, kanske på ett litet annat sätt. De har börjat få 

kunskap om hur vissa saker ligger till och kan till viss del med logik förstå, i annat fall kan de 

och vet vad och hur de skulle kunna ta reda på för att få veta och sedan förstå. (Säljö 2000) 

menar att då man frågar någon som är mer kunnig, vilket är det vanligaste sättet vid 

problemlösning, och den lärande är mottaglig för en förklaring då kan det ses som en zon i 

den utvecklingszon Vygotskij beskriver. ”Att lära genom att göra” gör att sinnen och känslor 

involveras och ger något som inte kan fås genom enbart böcker och dess lärande (Hellden et. 

al 2010 s.195).  

 

 

 Barn lär sig genom att utforska och undersöka 

För att kunna förverkliga en utforskande och undersökande verksamhet måste förskolegårdens 

utemiljö inbjuda till utforskande. Det måste finnas material och annat tillgängligt som lockar 

tillundersökande (Elfström et. al 2008). 
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Ur sociokulturellt perspektiv innebär kunnande av något bland annat hur vi lär och hur vi får 

kunskap om något. Tillgängliga och kommunikativa situationer är viktiga (Säljö 2000). De 

intervjuade pedagogerna talade om vikten av förskolegården som lärmiljö vilken ska inspirera 

till undersökande och utforskande. 

Granberg (2000) skriver att det som ger små barn betydelsefulla kunskaper och erfarenheter är 

det som verkligen engagerar dem. Det gäller inte bara små barn. Vad jag kunde se hos de 

äldre barnen då de fick vara med och hjälpa pedagogen var ett engagemang som smittade av 

sig hos flera barn samt möjligheten till lärandesituationer. De yngre barnen sågs ofta 

undersöka och utforska sin omgivning på egen hand, de gick ifrån gruppen för att sedan 

återvända. Det som under dessa tillfällen sågs engagera barnen var det som fanns på gården, 

inte något nytt som plockades fram för att vidga intresset och nyfikenheten. Pedagogerna 

fanns där och visade på det de såg att barnen gjorde och vad de upplevde att barnen var 

intresserade av. Ur ett lärandeperspektiv erbjuder utomhusmiljön ett sammansatt 

sinnesintryck där utomhuspedagogik skapar förutsättningar för ett inriktat lärande mot 

helheter (Dahlgren 2007). 

 

 Barn lär sig genom att kommunicera 

Lärandet som sker, sker i interaktion med andra. ”Barn kan inspireras av varandra, utmanas av 

varandra och lära av varandra” (Johansson 2003 s.116). Barn lär då de härmar varandra 

genom att titta och lyssna i samspel med andra. 

Miljön spelar en stor roll för att fantasin ska kunna utvecklas och då handlar det om vilket 

material som finns, vilka redskap osv. Då det inte hade kommit någon snö vid 

observationstillfällena hade barnen god tillgång till exempelvis sandlådesaker. Det var i 

sandlådan som mycket av lekarna och interaktionerna ägde rum. De yngsta lekte bredvid och 

ändå i ett sammanhang där de kunde ta del av vad de andra barnen gjorde och lära av dem. De 

lite äldre barnen lekte gärna två och två och kommunicerade med varandra antingen med tyst 

eller med verbal kommunikation. Här sågs bland annat turtagning vara ett lärandeobjekt då de 

exempelvis skulle samsas om samma hink. Vygotskijs teori om meningsfulla interaktioner 

kan kort beskrivas att de är grunden till allt lärande, där det enskilda barnet gärna löser 

problem med hjälp av en bra kompis eller med handledning av en aktivt närvarande vuxen 

(Strandberg 2006). 

 

Pedagogernas tankar om barns lärande i utemiljö 

 Pedagogernas roll i uteleken 

Pedagogen hade en viktig roll under utevistelsen. En tydlig situation var med den pedagog 

som satt med barnen i sandlådan. Då det fanns en pedagog som satt på sandlådekanten 

samlades barnen kring henne, de lekte en stund, gick iväg och kom tillbaka. Det var inte 

samma barn som kom och gick, gårdens alla barn turades om att ”tanka” lite trygghet. De 

visste att hon var där. De visste att hon såg, hon var med barnen och deltog i samtal och 
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byggandet av exempelvis sandkakor. I dessa interaktioner mellan pedagog och barn 

kommunicerades det kunskaper om ”sandkakebyggande”. Barnet kunde med enkel 

vägledning från den vuxne få kakorna att hålla samman. Det lärande som skedde i dessa 

situationer relaterar väl till det Vygotskij beskriver som lärande i den proximala 

utvecklingszonen (Säljö 2000). För att kunna vara en medforskande pedagog och följa 

barnens utforskande, krävs ett engagemang och ett intresse på barnens nivå (Granberg 2000).  

Vad är det som gör att pedagoger interagerar med barnen på olika sätt? Under dessa dagar då 

jag observerade utevistelsen kunde jag, som jag tidigare poängterat, se med neutrala ögon 

utan att känna ”ansvar” för verksamheten. Vad jag kunde läsa in av förskolans pedagogers 

agerande, samt vad det pratades om, var en hel del stress över de stora barngrupperna och till 

följd av det en känsla av otillräcklighet. Mycket kunde handla om att räkna barnen, hålla koll, 

hjälpa med vantar osv. Utrymmet att vara med barnen krymper om utevistelsen går ut på att 

räkna barnen. Intervjuerna med pedagogerna får klargöra deras tankar kring utevistelsen.  

Intervjuerna gav inte någon direkt förklaring på vad det var som gjorde att pedagogernas 

agerande kunde vara så olika. Däremot kunde de se skilda uppfattningar bland pedagogerna i 

förskolan kring själva företeelsen utevistelse och det kunde handla om vad den vuxne själv 

tyckte om att vara ute. Om det är så kanske det är dags att fundera över vilket uppdrag 

förskolan faktiskt har. Ett av dem är att barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under 

dagen såväl inomhus som utomhus (Lpfö 98 reviderad 2010). 

Att utevistelse är bra ur hälsosynpunkt, barnen håller sig friskare om de får vara ute är nog en 

tanke som många tänker då det handlar om barnens utevistelse i förskolan. Det var också ett 

av intervjusvaren jag fick på frågan hur pedagogerna såg på utevistelsens betydelse. I det 

utomhuspedagogiska rummet kan andra färdigheter än det verbala och förmågan att sitta still 

aktiveras och användas (Dahlgren 2007). Barnen får även större möjligheter att träna 

motoriken utomhus där det är mer yta än inomhus menade pedagogerna. 

Barn som har möjlighet att leka och vistas i en omväxlande miljö har visat sig leka mer 

variationsrikt, vara friskare och utveckla en bättre koncentrationsförmåga (Dahlgren 2007). 

Där kan det behövas engagemang från pedagogerna i förskolan, som utepedagogen tyckte. 

Hon menade att det finns mycket man skulle kunna göra även med små medel. Om 

förskolegården inte är så variationsrik så finns det material och redskap att tillföra för att få 

mer variation. Det måste vara material som inte är så stereotypiskt där användningsområdet 

redan är befäst. Materialet ska locka till kreativitet, lust och fantasi samt vara tillgängligt så 

barnen ser och själva kan ta vad de vill ha. Miljön bör vara omväxlande där det finns 

någonting för både kropp och knopp, poängterade utepedagogen. Under observationerna 

syntes det väldigt tydligt var kreativiteten flödade som mest och det var där pedagogen eller 

pedagogerna var med barnen och engagerade sig. Där det plockades fram lite nytt material 

som barnen fick använda, riktiga spadar, kastruller, slevar, tunnan med vatten med för barnen 

obegränsad mängd vatten. Det gjorde att fantasin och leken fick ny fart med undersökande 

och utforskande samt att fler barn involverades. 

Ett fenomen som jag ofta stöter på, så även i de här intervjuerna, är att pedagoger gärna pratar 

vad de gör med barnen i förskolan och inte så mycket hur de gör. Samma sak då det handlar 
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om lärandet, då blir det gärna vad barnen lär sig, inte lika ofta hur de lär sig. Beror det på att 

fokus oftast ligger på vad som ska göras, vad barnen ska få med sig i ryggsäcken då de sedan 

börjar skolan? Kanske är innebörden i de två begreppen snarlik?  Då någon svarar på frågan 

vad barnen lär sig så är det oftast vad den personen ser och tror. För att kunna veta måste 

frågan kring hur funderas över, hur vet vi vad de lär sig och hur lär de sig?  

Pedagogerna poängterade, för att kunna få syn på om, vad och hur barnen lär sig är att låta 

barnen vara med och tycka till då det handlar om deras utemiljö och på så sätt ta reda på vad 

de vill att utemiljön ska innehålla. Förskolans läroplans riktlinjer poängterar att arbetslaget 

ska se till så att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att utöva inflytande i förskolan 

(Lpfö 98 reviderad 2010).  

”Utemiljön är en ständigt aktuell kunskapskälla som bär på ett rikt material och ger 

upplevelser för alla sinnen”, poängteras i Lärarförbundets temaserie nr 7 (2005 s.88). 

”Utomhuspedagogiken skapar vidare förutsättningar för ett lärande som inriktas mot helheter” 

(Dahlgren 2007 s.50).  

Kommunikationens betydelse för barnens lärande i utemiljön som jag fick syn på genom 

observationerna var inget som pedagogerna lyfte i intervjuerna. De poängterade mer det 

fysiska och görandet i utevistelsen samt den egna rollen som tillåtande och medforskande 

pedagog. 

Språket utgör en viktig komponent hos människan. ”Hon söker från livets början social 

kontakt och utvecklar olika former av interaktion med personer i omgivningen” (Säljö 2000 

s.88). Barnets tänkande föregås av en socialisering där språket som kommunikation är det 

centrala. ”Ord kan skapa en utvecklingszon där din aktivitet får ett nytt svängrum” 

(Strandberg 2006 s.107). 
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Slutdiskussion och förslag till fortsatt forskning 

Utemiljön tillhör förskolans vardag och därmed något som alla i förskolan ser som en 

självklarhet. Barnens självklara verklighet är den som finns tillgänglig för dem, i det här fallet 

utemiljön i förskolan. Hur ett lärande kan ske i utemiljön och hur de tillgodogör sig lärandet 

beror främst på hur lockande, lustfylld och inspirerande miljön är utformad. Barn som är 

nyfikna och vill lära sig, utforskar och undersöker det som finns och det som erbjuds till 

utmaning. Pedagogerna är därför en viktig del i utemiljön och dess lärande för barnen, då 

deras uppgift blir att utmana barnen med material och engagemang. Vad som blev intressant 

att se i resultatet av observationer och intervjuer var det faktum att pedagogerna hade olika 

syn på och olika förhållningssätt kring utevistelse och utomhuspedagogik i förskolan. 

Utevistelsen som för en del pedagoger var en medveten arena för lärande var för andra 

pedagoger en plats där barnen mer fick ”leka av sig”, utan direkt synligt engagemang från 

pedagogerna. 

För att få till en förändring av utemiljön och företeelsen utevistelse verkar det vara mest 

angeläget att försöka förändra pedagogernas syn på utevistelsen som första steg. Ta reda på 

vad utevistelsen står för hos var och en och utgå därifrån. Att alla ska tycka lika kan nog vara 

en omöjlighet, det finns alltid någon som tycker det är bekvämt att vara ute ”då behövs inte 

samma engagemang”. Däremot går det kanske att komma fram till någon form av gemensam 

barnsyn och kunskapssyn då det gäller utevistelsen och utemiljön. För att det ska bli en helhet 

och ett ”vi tänk” måste alla vara med och jobba för en förändring. Det praktiska borde inte 

vara det största hindret om pedagogerna har kommit fram till ett gemensamt synsätt kring 

utemiljön och utevistelsen. 

Begreppet utomhuspedagogik verkar inte vara något som används i förskolans vardag. Det 

pratas mer om uteaktiviteter och uteverksamhet. Ett klart intresse fanns kring begreppet 

utomhuspedagogik hos de pedagoger som intervjuades. Det väcktes lite nya tankar som 

kanske kan leda till diskussioner bland kollegor. 

För att pedagoger i förskolan ska få upp ögonen och bli mer medvetna om utevistelsens 

betydelse för lärande samt vad begreppet utomhuspedagogik står för, behöver forskningen 

fortgå. Forskningsresultaten bör också presenteras och komma ut till förskolorna för att öka 

intresset och kunskapen hos pedagogerna. I och med det kanske det också går att få fram mer 

specifika pedagogiska metoder vilket brukar efterfrågas då pedagoger inte känner att de riktigt 

har grepp om vad det innebär. Utifrån denna studie ser jag hur fortsatt forskning skulle kunna 

bidra till att studera hur pedagoger kan möjliggöra att barns erfarande, undersökande och dess 

kommunikation blir något självklart i förskolans lärandeprocess i utemiljön. 
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