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Sammanfattning 

 

I detta examensarbete granskas den pedagogiska verksamhet som bedrivs utomhus. Syftet med 

denna studie är att öka kunskapen om vad lärare vid traditionella förskolor respektive I Ur och 

Skur-förskolor uppfattar karakteriserar deras pedagogiska verksamhet som bedrivs utomhus. 

Metoden som valts är samtalsintervjuer som genomförts med sju lärare, tre traditionella och fyra 

I Ur och Skur. Resultatet visar att lärarna benämner sin utomhusverksamhet på olika vis, men att 

det finns en medvetenhet bland alla om vad begreppet utomhuspedagogik innebär. Den stora 

skillnaden är att lärarna vid de traditionella förskolorna inte anser att de arbetar med 

utomhuspedagogik medan lärarna på I Ur och Skur-förskolorna anser att de gör det. Studiens 

resultat visar också på att alla lärarnas utomhusverksamhet kan likställas med NCU:s definition av 

begreppet utomhuspedagogik. Slutsatsen i detta examensarbete är att i de intervjuade förskolorna 

arbetar alla lärare med utomhuspedagogik medvetet eller omedvetet.  

 

Nyckelord: Utomhuspedagogik, förskola, I Ur och Skur, traditionell förskola, 

utomhusverksamhet 
  



 

Abstract 
 
The focus of this dissertation is outdoor education. The purpose is to find out how teachers at 

traditional preschools and so called in all weathers-preschools (I Ur och Skur) interpret their 

outdoor activities and pedagogy. The method chosen was conversational interviews with seven 

teachers, three of them working at traditional preschools and four of them at in all weathers-

preschool. The result shows that teachers spoke of their outdoor activities differently but that 

there was an awareness among them all of what outdoor education is. The biggest difference was 

that the teachers at traditional preschools did not consider themselves to be using outdoor 

pedagogy while the in all weathers-teachers meant that they did. The study result also shows that 

all teachers’ outdoor activities can be linked to the concept of outdoor education. Our conclusion 

is that in the preschools, all the interviewed teachers do use outdoor education, whether they are 

aware of it or not. 
 
Keywords: Outdoor education, preschool, in all weathers-preschool, traditional preschool, 
outdoor activities 
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Inledning 

Den här studien har genomförts av två lärarstudenter med olika intressen och mål inför 

kommande arbetsliv. Emilia är den av oss som brinner för friluftsliv och har en framtidsvision av 

att arbeta på en förskola som har en profil med stark utomhusverksamhet. Sara å sin sida tycker 

om de traditionella, där man kan arbeta växelvis i de olika miljöerna. En sak har vi dock 

gemensamt och det är att vi har viljan att sätta barnen i främsta rum och göra allt för att de ska 

utvecklas och lära i bästa möjliga mån. 

Våra visioner om hur vi i framtiden vill arbetat inom förskoleverksamheten gjorde att valet av 

förskolor som skulle studeras blev självklara. Vi anser att det är viktigt att vi som blivande 

förskollärare lägger grunden för att vara utomhus och att bygga upp en trygghet hos barnen för 

naturen. 

Det var intressant att undersöka lärares olika uppfattningar om sin utomhusverksamhet och 

begreppet utomhuspedagogik Det var även intressant och roligt arbete att skriva och arbeta med. 

Vi har båda två lärt oss mycket.  

Vi skulle vilja tacka vår handledare Mats för stöd och tips under arbetets gång. Sedan skulle vi 

även vilja tacka Kerstin på I Ur och Skur Utveckling för hjälp och tips om I Ur och Skur. Till 

familj och vänner som har hjälpt oss att korrekturläsa examensarbetet och kommit med förslag 

på förbättringar vill vi också säga tack. Vi vill självklart även tacka alla lärare på de olika 

förskolorna för att ni ställde upp på intervjuer, utan er hade det inte blivit något arbete.  

 

 

Uppsala den 4 januari 2013 

 

Emilia Sandberg och Sara Carlsson Kravik  
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Bakgrund 

Utevistelse och utomhusverksamhet är något som sker dagligen och värderas högt inom 

förskolans värld (Söderström, Mårtensson, Grahn & Blennow, 2004, s. 3089). Användandet av 

hela kroppen och alla sinnen är något som är utmärkande för utomhusvistelse och 

utomhuspedagogik (Blanchet-Cohen & Elliot, 2011; Bilton, 2005; Friluftsfrämjandet, 2009). 

Forskning och studier visar att utomhuspedagogik pekar på flera positiva faktorer vad gällande 

barns hälsa och utveckling (Szczepanski m.fl., 2007, Szczepanski & Dahlgren, 2008, Szczepanski, 

2008). Det är något som även media behandlar i artiklar om utomhuspedagogik. Exempelvis på 

Svenska Dagbladets hemsida finns vid den aktuella tidpunkten för studiens genomförande, fyra 

artiklar som handlar om utomhuspedagogik (Svenska Dagbladet, 2012). Barnen anses bli aktivare 

samt att deras motorik utvecklas med hjälp av utomhusvistelse (Blanchet-Cohen & Elliot, 2011). 

Att vistats utomhus minskar även risk för smittspridning av olika infektionssjukdomar och 

ljudnivåerna på de stora barngrupperna sjunker, vilket bidrar till minskad ohälsa och stress bland 

barnen (Dahlgren, Szczepanski, 2008). Utomhuspedagogik är dock inget som är prioriterat i 

läroplaner eller lärarutbildningar i Sverige. I den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö 98, 

lyfts vikten av naturvetenskap fram men det finns inga tydliga kopplingar i övrigt till 

utomhuspedagogik (Utbildningsdepartementet, 2010). Det finns dock länder, exempelvis 

Storbritannien, där utomhusverksamheten är reglerade i förskolan och där barnen till och med 

har tillgång individuella läroplaner för utomhusverksamhet (Bilton, 2005).  

Att vistas i olika inlärningsmiljöer och sammanhang, som i lekrummet på förskolan eller ute på 

förskolans gård, ger en mer omväxlande inlärningsmiljö (Lundegård, 2004, s. 9). Den mer 

traditionella inlärningsmiljön bör komplimenteras med verksamhet i utomhusmiljön, där de två 

olika miljöerna växelvis samverkar för att främja till barns lärande och utveckling hävdar Brügge 

och Szczepanski (I Brügge, Glantz & Sandell, 2011, s. 25). I läroplanen för förskolan, Lpfö98 står 

att ”utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter i planerade miljö och 

naturmiljö” (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 9).  

John Dewey betonar att den gränslinje som finns mellan teorin och det praktiska ska tas bort. 

Skolan spelar en stor roll för barnens utveckling och samhällets framtid, därför understryker 

Dewey att verksamheten ska interageras med samhället (Hartman m.fl., 2004, s. 19). Han säger 

även, för att skapa ett lärande som är positivt för barnens utveckling krävs det att den är 

erfarenhetsbaserad (Dewey i Hartman m.fl., 2004, s. 218), även Bilton (2005, s. 46) betonar att 

barnen lär sig om växter och djur bäst i dess naturliga miljö.  

Detta arbete syftar till att göra en jämförelse mellan lärare vid traditionella förskolor och I Ur 

och Skur-förskolor. Det är deras tankar om utomhusvistelse och deras uppfattningar om den 

verksamhet som de bedriver utomhus som är det intressanta. 
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I detta arbete har författarna valt att dela upp undersökningen i två delstudier. Sara har skrivit 

om de traditionella förskolorna och Emilia har skrivit om I Ur och Skur-förskolorna. Det är 

beskrivningen av förskolorna under bakgrund, metod, resultatet och analys som är skrivet var för 

sig. De andra delarna i examensarbetet har författarna skrivit tillsammans.  
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Litteraturöversikt 

Här nedan följer först en begreppsförklaring med centrala begrepp i detta arbete. Sedan följer en 

genomgång av tidigare forskning som är indelade i tre avsnitt. Till sist kommer en genomgång av 

de teoretiska utgångspunkter som denna studie bygger på. 

Begreppsförklaringar 

Tradit ione l l  förskola 

På grund av industrialiseringens framväxt på 1800-talet blir barnomsorg nödvändig för samhällets 

fortsatta funktion. Tidigare har barns uppfostran och undervisning skötts hemifrån av föräldrarna 

själva, men det krävs en gemensam verksamhet för detta uppdrag. Friedrich Fröbel (1782-1852) 

samt systrarna Ellen (1874-1955) och Maria Moberg (1877-1948) är några av pionjärerna för 

barnomsorgens framväxt (Vallberg Roth, 2002, s. 32;61). I och med barnstugeutredningen 1972 

börjar begreppet förskola bli mer allmängiltigt. Den första läroplanen för förskolan införs 1998 

och samtidigt blir förskolan en del av utbildningsväsendet (Nationalencyklopedin, 2012). 

Förskolans uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande där omsorg, uppfostran och 

lärande bildar en helhet. Läroplanen betonar verksamhetens betydelse för barnens utveckling av 

lek, kreativitet och det lustfyllda lärandet. Den pedagogiska verksamheten ska främja barns 

utveckling där utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska ligga som grundpelare 

(Utbildningsdepartementet, 2010).  

Lärandet sker inte på någon speciell plats eller miljö. Det sker både i formella lärandemiljöer, 

exempelvis i förskolan, eller i informella lärandemiljöer så som utomhus (Björklid, 2005, s. 21). 

Det är genom samspel med omgivningen som ett lärande sker (Ibid., s. 27) och i förskolan sker 

lärandet utifrån ett planerat innehåll, där strävansmålen blir förskolans riktning (Ibid., s.38). I 

läroplan för förskolan, Lpfö 98, anses läromiljön vara viktig. Den ska bland annat vara en trygg 

plats för barnen samtidigt som den ska locka barnen till lek och aktiviteter 

(Utbildningsdepartementet, 2010, s. 5). För att barnen ska utvecklas och lära, måste förskolan 

utforma en bra miljö med inspirerande material (Ibid., s. 14).   

I denna studie syftar begreppet traditionell förskola på den verksamhet som inte har någon 

specifik profilering och inriktning vad gäller synen på barn, lärande och kunskap.  

I Ur och Skur 

1985 startades den allra första I Ur och Skur-förskolan på Lidingö. Idag finns över 220 I Ur och 

Skur enheter i Sverige och Finland (Friluftsfrämjandet, 2012a). 
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I Ur och Skur pedagogiken har sin grund i Friluftsfrämjandets barnverksamhet Skogsknopp, 

Skogsknytt, Skogsmulle, Strövare och Frilufsare. Inom förskolan är det Skogsknopp, Skogsknytte 

och Skogsmulle som är de verksamma grupper som finns (Friluftsfrämjandet, 2009, s. 4).  

Skogsknopp är för barn 1-2 år, Skogsknytte är för barn 3-4 år och Skogsmulle är för barn 5-6 

år. Skridsko Skrinna är skridskoskola för barnen, där de genom lek och sång får lära sig att åka 

skridskor. Skidor Lagge är skidskolan för barnen, här får de börja träna på att åka längdskidor och 

få in rörelsen för att lättast ta sig framåt (Friluftsfrämjandet, 2009, s. 29-30). 

I Ur och Skur pedagogiken har sina byggstenar i läroplanerna (Lpfö 98 och Lgr 11) och 

skriften I Ur och Skur – Grundbok för Friluftsfrämjandets I Ur och Skurverksamhet (Friluftsfrämjandet, 

2009). Ett av målen med I Ur och Skur är att barnen ska få en bättre kunskap om naturen och på 

det viset ska barnen lära sig hur man uppträder i naturen och blir miljömedvetna (Ibid., s. 4). 

Det centrala inom I Ur och Skur är att barnet alltid är i centrum. Verksamheten anpassas efter 

hela barnet och dess olika utvecklingsnivåer (Ibid., s. 12). Inom I Ur och Skur anses det att leken 

är en viktig del i verksamheten och att det utomhus inte finns något som är förbestämt utan 

barnen får använda sin fantasi i leken (Ibid., s. 24). Det är barnens erfarenheter och tidigare 

kunskaper som ska ligga till grunden för lärandet och de ska få använda alla sina sinnen i allt de 

gör (Ibid., s. 4).   

Förkortningen IUS (I Ur och Skur) kommer att användas i detta arbete för att underlätta 

läsningen. 

Lärare ,  utomhusvis te l se  och utomhusverksamhet 

I denna studie används begreppet lärare för att likställa alla intervjurespondenter. Det görs även 

en åtskillnad mellan utomhusvistelse och utomhusverksamhet. Utomhusvistelse representerar den 

oplanerade verksamheten, exempelvis egen lek. Utomhusverksamhet däremot avser den 

planerade pedagogiska verksamheten. 

 Tidigare forskning 

I detta examensarbete är avsnittet om tidigare forskning indelat i tre delar: utomhusmiljön, 

lärarens roll och lärande. Första rubriken utomhusmiljön syftar till att beskriva utomhusmiljöns 

betydelse för barns lärande och utveckling. Rubriken lärarens roll har valts för att synliggöra 

lärarens tankar och åsikter. Sista rubriken lärande har valts för att lyfta fram olika aspekter i 

lärandet utomhus. 

Utomhusmil jön 

Den materiella omgivningen har betydelse för små barn. Deras tänkande är konkret och kopplat 

till att de kan röra vid sin omvärld med kroppen. Barnen kan även utomhus hitta föremål som 
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inbjuder till något som det inte är avsett för från början. De kan använda sig av sina egna 

erfarenheter. Exempelvis om något har en bra höjd och en relativt plan yta kan det användas som 

något att sitta på (Änggård, 2009, s. 221-222). 

På gårdar som är skapade av människor har de olika delarna en viss betydelse. De olika 

lekredskapen inbjuder till en viss form av lek, redskapen får en speciell status och mening. 

Naturmiljöerna är däremot oftast orörda av människor vilket skapar en inbjudan till egna 

tolkningar och skapande hos barnen (Änggård, 2012, s. 2). Grahn (2007) talar om att barnen på 

förskolor spenderar större delen av sin utomhusvistelse på den egna gården (Ibid., s. 59). 

Utomhusmiljön kan uppfattas på olika vis. I en studie av Eva Änggård (2010) visades sig tre 

olika sätt att använda sig av sin utomhusmiljö. Den kan användas som ett klassrum där barnen får 

lära sig om naturen på olika vis. Utemiljön kan även ses som ett hem, ett ställe där man kan äta, 

sova, umgås och leka eller som en magisk värld, ett sagoland där det bor sagofigurer och olika 

djur (Ibid., s. 10).  

I Bilton (2005) ges exempel på hur man skulle kunna utforma sin utomhusmiljö; framför allt 

på gården på förskolan. Det skrivs om att det ska finnas ett fantasiområde där det ska finnas 

möjlighet och det ska bjuda in till fantasilekar (Ibid., s. 35). Det bör även finnas ett miljöområde. 

Där ska barnen få möjlighet att upptäcka naturen som den är och även lära sig om plantering och 

liknande (Ibid., s. 37). Samtidigt som de ska ha möjlighet att utvecklas och få använda hela 

kroppen ska det finnas områden som barnen kan få leka, sitta och läsa en bok eller bara sitta och 

tänka för sig själv (Ibid., s. 34). Dessa förslag på områden på förskolans gård går att koppla till de 

områden som Änggård (2010) såg i sin studie.  

Anders Szczepanski, Lars Owe Dahlgren, Karin Malmer och Nina Nelson (2007) har i sin 

studie undersökt lärares uppfattningar om utomhuspedagogikens möjliga särart efter att de 

genomgått en utbildning, intervention inom ämnet. Resultatet visar att lärarnas svar på frågan 

”varför undervisa utomhus” kan kategoriserats under sju olika huvudkategorier.  

A: Bättre hälsa och lärande genom rörelse i utomhusmiljön 

B: Bättre verklighetsanknytning utomhus 

C: Hjärnhalvorna aktiveras bättre utomhus 

D: Flera sinnen aktiveras utomhus 

E: Bättre koppling mellan teori och praktik utomhus 

F: Man kan ha alla ämnen utomhus 

G: Utomhus förstår vi sammanhangen i naturen bättre 

Kategori A utmärks av hälsans och rörelsens betydelse för lärande. Sinnesintrycken lyfts även 

upp som en viktig aspekt och framkommer i flera svar från lärarna. Svaren i kategori B 

poängterar autenticitetens betydelse. Svar som att man kan knyta samman texter med 

verkligheten, dyker upp i denna kategori. Lärarna uppfattas även kritisera det traditionella 

lärandet genom textläsning (Szczepanski m.fl., 2007 s. 98). I kategori C kopplas lärande och 

kropp samman. I kategori D fördjupas svaren från kategori A. Lärarna betonar betydelsen av 
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massiviteten hos stimuleringen av varseblivningen (Ibid., s. 98). Svaren i kategori E är liknande 

dem i kategori B, men autenticiteten betydelse benämns inte på liknande sätt som i kategori B. 

Kategori F pekar på en övertygelse om att all undervisning kan genomföras utomhus, inte enbart 

den som är uppenbart förknippade med utomhusmiljön. Lärarnas svar skulle kunna tolkas som 

att utomhuspedagogik inte ses som ett innehåll utan ett undervisningsverktyg och en plats för 

lärande. I sista kategorin, G, var lärarnas svar inte så uttömmande. Sammanhanget är det som 

lyfts fram av lärarna och man kan koppla ihop svaren med kategorierna B och E (Ibid., s. 99). 

Studiens syfte är även att undersöka utomhuspedagogikens eventuella särart. Under 

frågeställningen: ”Vad är utomhuspedagogik för dig?”, fördelas svaren i två grupper. Dessa var 

före respektive efter en utbildningsintervention (Ibid., s. 99). Resultatet visar två polära 

huvudkategorier, den första där lärare uppfattar en särart och den andra där lärare inte uppfattar 

en särart hos utomhuspedagogiken. I den första kategorin, syns alla lärarna ha en tydlig 

uppfattning om utomhuspedagogikens särart ett år efter utbildningsinterventionens 

genomförande. Utomhuspedagogik anses i denna kategori främja till mer genuint lärande, det är 

mer sinnes- och kroppsrelaterat samt hälsopromotivt i en större utsträckning, jämfört med 

undervisning inomhus. Ämnesområden som traditionellt inte brukar kopplas samman med 

utomhusverksamhet, exempel svenska, NO/SO och matematik, kan lärarna i denna kategori 

koppla samman och se tematiken, sammanhangen och begreppsbildningen i undervisningen. 

Lärarna har även utvecklat en trygghet för den fysiska utomhusmiljön (Ibid., s. 100). 

Den andra kategorin avser de lärare som inte har någon uppfattning om 

utomhuspedagogikens särart. Denna kategori inkluderar alla lärare, utom en, före 

utbildningsinterventionen. Lärarna har i denna kategori en svag uppfattning om hur 

utomhuspedagogik skulle kunna genomföras. Lärarna ser inga kvalitativa skillnader i lärande 

inomhus respektive utomhus. Lärarna kopplar istället utomhuspedagogik med friluftsorienterade 

aktiviteter och som de inte anser ha någon nytta av i sin undervisning (Ibid., s. 101). 

Sammanfattning: Utomhusmiljön har en betydelse för barns lärande och utveckling. Detta 

gäller både på förskolegården och dess närmiljö. Det är även bra att gården har en genomtänkt 

utformning. Det råder delade uppfattningar mellan lärare om hur utomhusmiljön kan användas 

som lärandemiljö och detta beror på om de har en grund att stå på eller inte.  

Lärarens ro l l  

Läraren spelar en stor roll i barnens lärande, inte minst utomhus (Knight, 2011, s. 56-57, 114-

121). Szczepanski m.fl. (2007) anser att lärarens roll är av stor betydelse för undervisningen 

utomhus. Lärandet sker inte per automatik för att man är utomhus, utan läraren måste finnas som 

en medupptäckare i elevernas lärande (Szczepanski m.fl., 2007 s.100). 

I Szczepanskis licentiatavhandling (2008) beskriver han hur lärarna anser att deras roll 

utomhus gör att eleverna inte får någon andrahandsinformation (ingen sekundärkälla), jämfört 

med klassrumsundervisning, där läraren är den som överför kunskapen till eleverna. De tycker att 
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eleverna får uppleva, bearbeta och tillägna sig nya kunskaper av fenomen i sin rätta miljö 

(Szczepanski, 2008 s. 54). Lärarens roll förändras då utomhusmiljön kan bidra till att elevernas får 

ta större ansvar för sin egen kunskapsinhämtning (Ibid., s. 55). 

Hinder som påverkar utomhusundervisningen är osäkerheten på lärarrollen. Några lärare anser 

att de känner sig mer trygga i klassrummet eftersom inomhusmiljön är mer tekniskt utrustad för 

den undervisning de bedriver. Även komfortaspekten kan ses som ett hinder, eftersom lämpliga 

kläder saknas, vädret påverkar eller att de stora elevgrupperna blir svårhanterligare utomhus. 

Även riskfaktorer som att bli överkörda, försvinna eller drunkna kommer upp (Ibid.). 

Sammanfattning: Det går att säga att läraren spelar en viktig roll för barnens lärande utomhus 

och att lärarna upplever att eleverna tar för sig på ett annat sätt. Det finns både hinder och 

möjligheter som lärare ser med att vara utomhus. Läraren ses mer som en medupptäckare än den 

som har all information.  

Lärande 

I läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 10) står det att förskolan 

ska sträva efter att varje barn utvecklar ”respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö”. 

Det står även att barnen ska erbjudas lek utomhus i både planerad och oplanerade miljö. Utöver 

detta ska barnen få förståelse för olika samband med naturen och lära sig om växter och djur 

(Ibid., s. 9-12). Detta är det enda som står i läroplanen om utomhusvistelse och vad läraren ska se 

till att barnen får med sig.  

I Storbritannien finns det en guide, ”Curriculum Guidance for the Foundation Stage”. I den 

står det att varje barn ska ha rätt till en utomhusläroplan (outdoor curriculum) (Bilton, 2005). Det 

står också att lärandet utomhus har en lika stor betydelse som lärandet inomhus (Ibid.).   

Att lära sig om växter och djur i deras naturliga miljö är en möjlighet som barnen kan erbjudas 

när de har aktiviteter utomhus (Bilton, 2005, s. 46). Detta gör att barnen kommer att respektera 

naturen och de djur som lever där hävdar Bilton (Ibid.). När barnen får vara i naturen blir det en 

naturlig plats i deras vardag och det blir en trygg plats. Det skapas även en speciell känsla till 

naturen (Änggård, 2010, s. 23). 

Knight (2011) betonar att det är viktigt att börja tidigt med lärandet. Detta för att de attityder 

som barnen får i tidig ålder har de med sig resten av livet. Det är under förskoletiden som hjärnan 

är som mest formbar (Ibid., s. 117). 

Bilton anser att lärandet som sker utomhus sker med mer entusiasm och motivation än 

inomhus (Bilton, 2005, s. 45). Hon fortsätter skriva om, när barnen får möjlighet till att röra sig 

fritt utomhus och själva bestämma vad de vill göra ökar deras självförtroende. Barnen bestämmer 

själva vilken nivå de vill lägga sitt lärande på och barnen gör det som de tycker är roligt. Det visar 

även att det som står i läroplanerna kan lika väl göras utomhus om möjligheterna ges (Ibid., s. 45 

– 66). 
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Bilton (2005) skriver om att utomhusmiljön ska vara lika organiserad som inomhusmiljön. 

Med det menar Bilton att materialet alltid ska stå framme på olika ställen på gården eller att det 

finns lådor eller liknande som materialet kan förvaras i. Detta för att underlätta för barnen och 

deras lärande (Ibid., s. 25-26).  

Hyllested (2007) anser att när läraren väljer att ta ut aktiviteterna utomhus bryts de 

traditionella lärandemönstren (katederundervisning) och ett nytt lärande sker (medupptäckare). 

Det sker ett lärande i en informell miljö. Lärande kan vara både formellt och informellt. Det 

hänger ihop med lärarens mål med aktiviteten och sammanhanget där aktiviteten sker (Hyllested, 

2007, s. 54-58). Szczepanski m.fl. (2007) kommer fram till i sin studie att efter att lärarna har 

genomgått utbildningen tycker lärarna att de ser kvalitativa skillnader mellan lärande inomhus 

respektive utomhus. Lärarna rör sig på ett medvetet pedagogiskt sätt mellan den textbundna och 

icke textbundna praktiken (Szczepanski m.fl., 2007 s. 100). 

I studier gjorda på några högstadier i Australien visar resultaten att lärare ser många fördelar 

med utomhusundervisningen men även en del hinder. Lärarna kan se att de som ses som ”tysta” 

elever tar för sig mer utomhus. Även att eleverna blir mer involverade i sina studier. De hinder 

som de kan urskilja är att de eleverna är rädda för naturen och att introduktionsperioden kan vara 

lång och jobbig (Fägerstam, 2012, s. 48, 53). 

Att lära med alla sinnen och att använda hela kroppen är aspekter som lyfts fram i en annan 

studie om lärande utomhus. Barn tycker om att leka utomhus, det är en hel del springande och 

andra aktiviteter som tränar grovmotoriken (Blanchet-Cohen & Elliot, 2011, s. 766). De använder 

sig av naturliga element i sin lek. Småkryp av olika slag fångar barns intressen och kan bli en del 

av leken (Ibid.). 

I en artikel av Anders Szczepanski och Lars Owe Dahlgren kartlägger de 

utomhuspedagogikens särart utifrån några lärares uppfattningar om lärande och undervisning 

utomhus i förskoleklass. Resultatet visar att det går att urskilja fyra olika kategorier utifrån 

lärarnas svar på frågan: ”Vad är utomhuspedagogik för dig?” (Szczepanski & Dahlgren, 2008 s. 

32). Lärarnas svar kategoriseras under huvudrubrikerna ”olika platser för lärande”, ”olika sätt att 

lära”, ”olika objekt för lärande” samt ”olika former av kroppsligt lärande”.  

I den första kategorin, ”olika platser för lärande”, betonas vikten av ett växelverkande samspel 

mellan inomhus- respektive utomhusmiljön. Utomhuspedagogik sker oftast i naturen, vilket i 

detta fall avser skogen. Där finns fler möjligheter för att konstruera olika lärande miljöer. 

Undervisningen av det traditionella klassrumsbaserande lärandet anses bli mer 

verklighetsanknutet när man använder utomhusmiljön som stöd i sin undervisning. De kan 

uppleva fenomen i sin naturliga miljö och platser skapar minnen som man kan knyta an 

kunskaperna kring (Ibid., s. 134). 

Den andra kategorin, ”olika sätt att lära”, karakteriseras av lärarnas betoningar på kroppsligt 

lärande. ”Man lär sig med hela kroppen” representerar svaren från lärarna under denna kategori. 

Lärarna betonar vikten av sinnlig förnimmelse och kroppsliga erfarenheter i lärprocessen. Några 
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lärare förenar hjärnan (känslor) och kroppen. Betydelsen av variation, konkretion och delaktighet 

i lärandet lyfts fram av lärarna. Utomhuspedagogik skiljer sig från den rent textbaserade 

undervisningen då man utgår ifrån läroböckerna (Ibid., s. 135). 

Kategorin ”Olika objekt för lärande” avser kroppen (rörelse, fysisk aktivitet och hälsa), ämnet 

(matematik, språk, biologi etc.) och naturen som objekt för lärande. Målet med att vistas i 

utomhusmiljön är att eleverna ska bekanta sig med naturen och utveckla positiva attityder till den 

(Ibid., s. 137). 

Sista kategorin ”olika former av kroppsligt lärande”, avser rörelsens betydelse för lärande. 

Frisk luft, motion och rörelse är viktiga aspekter i detta avseende. Rörelsen utomhus kan även 

bidra till ett mer koncentrerat klimat inomhus, enligt en av lärarna. Man talar även om ett frirum 

för barnen där de kan utveckla sina leker och lära av varandra (Ibid., s. 137-138).  

Sammanfattning: Begreppet utomhuspedagogik nämns inte i läroplanen men det står dock om 

utomhusvistelse och dess betydelse för lärandet. I exempelvis Storbritannien är barns 

utomhusverksamhet mer prioriterat. Tidigare forskning visar att lärandet utomhus kan bidra till 

att barn som inte är särskilt aktiva på lektionerna inomhus, kan blir mer aktiva utomhus. Att 

barnen får använda sig av hela kroppen i ett lärande syfte skapar en djupare och mer långvarig 

förståelse. 

Teoretisk utgångspunkt 

Denna studie har teorin om utomhuspedagogik som ett verktyg för lärande där plats-, miljö- och 

kroppsperspektiven ger underlag för analys. I detta arbete kommer definitionen av begreppet 

som NCU angett att användas.  

Utomhuspedagogik 

På 1860-talet tar begreppet utomhuspedagogik plats i den akademiska världen i USA inte förrän 

på 1990-talet kommer begreppet till Sverige och den akademiska världen. Det är på Linköpings 

Universitet, som en resursavdelning skapas, NCU (nationellt centrum för utomhuspedagogik) 

(Szczepanski & Dahlgren, 2008).  

NCU är en avdelning vid Linköpings Universitet och de har definierat begreppet 

utomhuspedagogik så här:  

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse och 
reflektion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer som bl.a. innebär: 

• att lärandets rum även flyttats ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap,  

• att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas, 

• att platsens betydelse för lärandet lyfts fram. (NCU, 2012) 
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I boken I Ur och Skur (Friluftsfrämjandet, 2009) står det att inom utomhuspedagogiken 

strävas det efter att visa på samband och helheter i naturen. Även att det är äventyret och 

upplevelsen som är central och att barnen lär med hela kroppen och alla sinnen (Ibid., s. 8). 

I Anders Szczepanskis (2008) licentiatavhandlingen urskiljer han tre olika tematiserade 

perspektiv av utomhuspedagogik, plats-, miljö- och kroppsperspektivet. Dessa tre perspektiv 

använder Szczepanski som teoretiska analysverktyg (Szczepanski, 2008, s. 17). Dessa tre 

perspektiv går att koppla till definitionen av utomhuspedagogik som nämns ovan. 

Platsperspektivet avser platsen betydelse där undervisning sker för elevernas lärande 

(Szczepanski, 2008, s. 18-24). Miljöperspektivet avser elevernas upplevelser av naturen för att 

förstå ekologiska sammanhang (Szczepanski, 2008, s. 24-26). Kroppsperspektivet avser kroppen 

som helhet, sinnena och rörelsernas betydelse för lärande (Szczepanski, 2008, s. 26-30). 

Utifrån ett platsperspektiv anser lärarna att utomhuspedagogiken kan bidrar till att eleverna får 

uppleva fenomen i sitt rätta sammanhang. Eleverna får en verklighetsanknytning och man kan 

koppla samman den teoretiska kunskapen med den praktiska. Lärarna anser även att 

utomhuspedagogik kan bidrar till att de olika ämnesområdena integreras (Szczepanski, 2008, s. 

52). 

För att öka konkretionen i undervisningen benämner några lärare betydelsen av att 

sammankoppla undervisningen till sin närmiljö och naturen i miljöperspektivet. Studien visar 

dock att lärarnas ambition för att stärka elevernas miljöansvar förefaller emellertid svag 

(Szczepanski, 2008, s. 53). Ur ett kroppsperspektiv anser lärarna att elevernas lärande och hälsa 

främjas genom utomhuspedagogik. Utomhuspedagogiken kan främja till elevernas hälsa då 

rörelsepotentialen kommer med automatiskt. (Szczepanski, 2008, s. 54). 
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Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att öka kunskapen om vad lärare vid traditionella förskolor respektive 

I Ur och Skur-förskolor uppfattar karakteriserar deras pedagogiska verksamhet som bedrivs 

utomhus.  

 

• Hur beskriver lärarna sin utomhusverksamhet? 

• Hur förhåller sig utomhusverksamheterna som bedrivs vid förskolorna till begreppet 

utomhuspedagogik? 

• Använder sig lärarna av begreppet utomhuspedagogik och i så fall på vilket sätt? 
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Metod 

Till detta examensarbete har intervju valts som metod. Metoden valdes efter att ha läst och 

studerat hur andra forskare inom samma ämne har kommit fram till sina svar. Författarna till 

detta examensarbete ansåg att intervju var det mest effektiva sättet för att få ett som möjligt 

tillförlitligt svar på studiens syfte och frågeställningar. Esaiasson m.fl. (2009) skriver i sin bok att 

samtalsintervjuer ger möjligheter att registrera oväntade svar och ger tillfälle att ställa följdfrågor 

(Ibid., s. 251). Respondenterna gavs även möjlighet att utveckla och fördjupa sina svar vid en 

intervju, jämfört med om författarna hade valt enkät som metod exempelvis.   

Även avhandlingar, artiklar och böcker som behandlar utomhuspedagogik och 

utomhusvistelse har studerats och resonerats kring för att få en bra grunduppfattning om vad 

tidigare forskningar har sagt om detta ämne. Litteraturen kopplades sedan samman med lärarnas 

svarar från intervjufrågorna.  

Fokus låg i denna studie på lärarna, där deras egna tankar, värderingar och åsikter lyftes fram. 

Förskolornas namn och förklaringen av var de exakt låg är fingerad. Även namnet på lärarna är 

fingerade, detta i enlighet med konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

Metod för datainsamling 

Data har samlats in med så kallad kvalitativ metod. Det handlar om att uppfattningar och 

företeelser om begrepp är det viktiga (Esaiasson m.fl., 2009, s. 286; Trost, 2010, s. 32). I denna 

studie var det vad lärarna ansåg karakteriserade deras utomhusverksamhet och begreppet 

utomhuspedagogik som låg i fokus. Avhandlingar, artiklar och böcker om utomhusvistelse och 

utomhuspedagogik lästes för att få en djupare förståelse och för att författarna skulle kunna 

analysera intervjusvaren.  

De intervjuer som har genomförts är så kallade samtalsintervjuer, vilket innebär att 

intervjuerna sker i dialog med respondenterna (Esaiasson m.fl. 2009, s. 266, 283-286). Författarna 

ville få tillgång till lärarnas egna upplevelser samt tankar kring ett specifikt ämne. Följdfrågor har 

ställts till respondenterna under intervjuerna, för att få ett djupare svar och för att få vissa frågor 

mer utvecklade (Ibid.).  

En intervjuguide (Bilaga 2) skapades och den bestod av några huvudteman och dess 

underteman (som är mer specifika frågor) som var tematiskt ordnad. Både Trost (2010, s. 70) och 

Esaiasson m.fl. (2009, s. 298-290) rekommenderar att en intervjuguide ska vara upplagd på det 

viset. Nedan följer tankegångarna över de valda huvudtemana och dess underteman. 

Huvudtemana och dess underteman valdes utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

Intervjuerna inleddes med några bakgrundsfrågor om lärarna, för att skapa en trygg atmosfär. 

Författarna valde sedan bort att redovisa dessa i resultat då de inte var relevanta för studien. 



 18 

Det andra temat, barns utomhusvistelse, tog upp var läraren använder sig av utomhusvistelse, 

hur närmiljön såg ut och hur planeringen var jämfört med det som skedde inomhus.  

Det tredje temat, möjligheter och hinder, handlade om vad läraren ansåg var svårt och lätt 

med att vara och arbeta utomhus. Det togs även upp om läraren ansåg att det fanns stöd i 

läroplanen. Detta tema var relevant för att det kunde lägga en grund till att se vad lärarna ansåg 

om utomhuspedagogik.  

Det sista temat, utomhuspedagogik, behandlade hur lärarna förhöll sig till begreppet 

utomhuspedagogik och om de visste vad begreppet innebar. De underteman som togs upp 

behandlade om lärarna arbetade med utomhuspedagogik och i sådana fall hur. 

Urval 

Till detta examensarbete genomfördes tre intervjuer med lärare på traditionella förskolor och fyra 

intervjuer med lärare på IUS-förskolor. Genom I Ur och Skurs sida på Friluftsfrämjandets 

hemsida (Friluftsfrämjandet, 2012b) fick författarna fram information om IUS-förskolor som 

fanns tillgängliga för eventuell medverkan. De traditionella förskolorna var förskolor som 

författarna gjort VFU (verksamhetsförlagd utbildning) eller jobbat på.  

Valet av antal intervjuer bygger på studiens syfte. Trost (2010, s. 143) Esaiasson m.fl. (2009, s. 

292) och Thomsson (2010, s. 55) skriver alla om att antalet intervjuer ska begränsas och att det är 

studiens syfte som avgör hur många. Då syftet var en jämförelse mellan två olika profileringar 

och efter att författarna hade intervjuat totalt sju lärare, kom det fram att det inte behövdes fler 

då de fanns en tydlig likhet i svaren mellan profileringarna. 

Förskolorna som medverkade i denna studie låg i olika städer, tätorter och en by. Detta för att 

författarna skulle få en bredd i studien och för att få med förskolor som hade olika 

förutsättningar. Nedan följer en beskrivning över de olika förskolorna som valdes, uppdelade om 

det är traditionella- eller IUS-förskolor. 

Tradit ione l la förskolan Gläntan 

Förskolan Gläntan var en kommunal förskola och som låg i utkanten av ett litet samhälle. 

Verksamheten bestod av fyra olika avdelningar som var placerade i ett enplanshus. Förskolan 

hade ingen speciell profilering, men man arbetade mycket med att utveckla barnens språkliga och 

matematiska tänkande. Förskolan använde en stor naturgård som hade en växlande miljö. Det 

fanns en närliggande skog med olika träd och stenar, som sträckte sig in på förskolans gård. På 

gården fanns en stor öppen markyta och en backe som barnen brukade åka pulka på vintern. 

Gården hade två olika planerade områden för aktiviteter. Det fanns gungor, rutschkanor, 

sandlådor och klätterställningar som barnen kunde leka med. På förskolan intervjuades en lärare 

och i denna studie hette läraren Anna.  
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Anna berättade att hon arbetat med barn sedan 1992 och varit lärare på den aktuella förskolan 

i 12 år. När hon gick lärarutbildningen fick man läsa alla ämnen som bild, musik och idrott hon 

hade ingen speciell inriktning. Nu jobbade Anna på en åldersblandad avdelning där barnen var ett 

till fem år gamla. 

Tradit ione l la förskolan Solskenet  

Förskolan Solskenet låg i ett flerfamiljshusområde i en förort till en medelstor stad. Förskolans 

gård var konstruerad och anpassad till verksamheten och de hade gungor, en sandlåda, en 

klätterställning med rutschkana, asfalterade vägar för cykel- och springlekar. Det fanns även 

planterade buskar och träd, en liten gräsmatta och en större sten. De brukade gå till närområdena 

runtomkring förskolan som bestod av backar och skogsmiljö. 

Läraren som valdes till denna studie hade arbetat i verksamheten, först som barnskötare, 

sedan 1981. 1994 examinerades hon som förskollärare och hade arbetat på den aktuella förskolan 

sedan 2000. I denna studie hette läraren Sussi. Hon arbetade i en barngrupp med barn som var 

ett till fem år gamla. 

Tradit ione l la förskolan Klippan 

I utkanten av en medelstor stad, låg Klippans förskola. Det var en stor förskola med nio olika 

avdelningar som inrymdes i paviljonger. Det finns en inhägnad gård som sträcker sig runt 

omkring paviljongerna och gården var även uppdelad i olika områden. En stor gård för de äldre 

barnen och mindre gårdar för de yngre. Gårdarna bestod bara av grusmiljö och runt omkring på 

gården fanns de olika planerade platser som sandlådor, gungor och klätterställningar. Även 

naturmaterial som stockar, stubbar och stenar fanns på den stora gården. 

Annika, som intervjuades för denna studie, hade arbetat inom verksamheten sedan 1983 och 

på den aktuella förskolan hade hon arbetat sedan 2006. Just nu arbetade hon på en åldersindelad 

avdelning med barn från ett år upp till två år gamla. 

I Ur och Skur- förskolan Nova 

Denna förskola låg centralt i en storstad i mellersta Sverige och var ett föräldrakooperativ. Deras 

lokaler fanns längst ner i ett högt bostadshus. Det fanns även andra kommunala förskolor 

runtomkring och en annan IUS-förskola som låg i samma hus. De var totalt fem förskolor som 

låg nära varandra och alla dessa förskolor delade på en och samma gård. Det bidrog till att det var 

en stor gård med många barn som var ute samtidigt. Lärarna på Nova valde därför att lämna 

gården så ofta de kunde. 
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En gång i veckan åkte de iväg till ett område där det fanns en skog och öppna ytor för barnen 

att springa omkring och leka. Det fanns även några parker och lekparker som de brukade besöka 

med barnen. 

Gruppen bestod av barn som var ett till fem år gamla och sammanlagt bestod hela gruppen av 

17 stycken barn. Ibland arbetade de i helgruppen och ibland var de indelade i Skogsknopp, 

Skogsknytte och Skogsmulle. De fyra lärarna som arbetade på förskolan turades om att arbeta i 

de olika smågrupperna.  

Lotta hade arbetat som lärare i åtta år och innan dess hade hon arbetat som dagbarnvårdare i 

13 år. Hon hade arbetat inom IUS i fem år. Lotta hade gått IUS grundutbildning och även 

Skogsknytte och Skrinna utbildning.  

Alwa började även hon att arbeta som dagbarnvårdare. Hon hade arbetat som förskollärare 

sedan 1983 och hade börjat arbetat på Nova för 12 år sedan. Även Alwa hade gått IUS 

grundutbildning och utbildningar för Skogsknopp, Skogsknytte, Skogsmulle, Lagge och Skrinna.  

I Ur och Skur- förskolan Bubbel iå 

Bubbeliå låg i utkanten av en storstad i mellersta Sverige och var ett föräldrakooperativ. De hade 

sina lokaler i ett mindre bostadshus. Förskolan hade ingen egen specifik gård utan det fanns en 

liten gård som tillhörde bostadsföreningen. Där fanns det endast en liten sandlåda och därför 

valde de att gå iväg till andra ställen. Förskolan hade nära till en dal och naturreservat, där det 

fanns skog, öppna ytor och vattendrag. De valde även ibland att gå till närliggande mindre 

skogspartier eller lekparker.  

På denna förskola var barnen ett till fem år och gruppen bestod av 15 barn. De arbetade oftast 

i hela gruppen, men hade även uppdelningar efter ålder Skogsknopp, Skogsknytte och 

Skogsmulle.  

Maja hade arbetat som förskollärare sedan 1979 på olika förskolor och hade arbetat på 

Bubbeliå i 18 år. Hon hade gått olika utbildningar som Friluftsfrämjandet hade hållit i.  

I Ur och Skur- förskolan Tel la 

Tella låg i en mindre tätort intill Vättern och det var en ekonomisk förening (personalkooperativ). 

Detta var en relativt nystartad förskola som hade funnits i cirka två år. Förskolan hade sin 

verksamhet ett fristående hus. De hade en relativt stor gård där de tillbringar mycket tid för att 

det var en naturgård. Det fanns inga gungor, sandlådor eller liknande utan de hade delat in gården 

i olika ”rum” där barnen kunde få stimulering av olika slag. De brukade även odla med barnen.  

På förskolan fanns det 26 barn i ålder ett till fem år. På förskolan arbetade fem personal. De 

tillbringade större delen av tiden utomhus. De större barnen hade vilan inomhus och de åt de 

flesta luncherna inomhus, utomhus om vädret tillät.  
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Emma hade började arbeta som grundskolelärare och för två år sedan startade hon förskolan 

Tella. Hon var utbildad lärare för 1-7 år. Emma hade gått Friluftsfrämjandets grundutbildning för 

att bli barnledare. Sedan hade hon även läst kurser i utomhuspedagogik och grundkursen för IUS. 

Just nu läste hon rektorsutbildningen. 

Databearbetning och analysmetod 

Datan som samlades in genom intervjuerna har bearbetas genom att referat och transkriberingar 

utfördes. Med referat menas en lättare sammanställning av intervjun för att få en överblick av vad 

lärarna svarade. Transkriberingen är en mer detaljerad sammanställning där intervjun skrivs ner 

ordagrant.  

Resultatdelen har delats upp efter de olika temana från intervjuguiden. Detta för att få en 

tydlig överblick över lärarnas svar. Citat från lärarna har använts för att poängtera något speciellt 

från intervjun. Lärarnas svar kopplades sedan ihop med de referenser som denna studie bygger 

på. 

De olika förskolornas har först redovisats var för sig efter profileringen (traditionell och IUS) 

och sedan analyserats var för sig. I analysen belystes frågeställningarna utifrån lärarnas svar i 

intervjuerna.  

Genomförande 

Den första kontakten togs med lärarna genom ett e-mail där de blev tillfrågade att delta i studien 

och informerade om vilka författarna var, vad som skulle göras, syftet med studien (Bilaga 1) 

(Esaiasson m.fl., 2009, s. 267) samt de etiska aspekterna nämndes. Efter att lärarna hade gett sitt 

medgivande till intervju, bestämdes ett datum och tid för intervjun. Då det var lärarnas egna 

tankar och funderingar kring utomhusverksamhet och utomhuspedagogik, definierades inga ord i 

e-mailet som sändes ut, vilket även litteraturen förespråkar (Esaiasson m.fl., 2009,s. 299; Trost, 

2010, s. 125). 

Innan examensarbetet genomfördes, utfördes av författarna en pilotintervju där intervjuguiden 

testades. Efter provintervjun omformulerades och reviderades frågorna för att passa 

examenstudien bättre. Att genomföra provintervjuer är något som Esaiasson m.fl. (2009) 

förespråkar för att bidra till ett bättre och mer säkrare resultat (Ibid., s.268). 

Intervjuerna genomfördes på de olika förskolorna. Detta för att underlätta för läraren och för 

att det skulle vara en trygg miljö för dem. Då intervjuerna genomfördes på förskolorna behövde 

inte läraren vara borta från barngruppen mer än den tid som intervju tog. Intervjun tog inte mer 

än 45 minuter och intervjuerna genomfördes i avskilda rum (Esaiasson m.fl., 2009, s. 302; Trost, 

2010, s. 82). 

Esaiasson m.fl. (2009, s. 302) skriver om att det är bra att få spela in intervju för att detta 

underlättar efterarbetet och fokus flyttas från att anteckna till att lyssna på den som intervjuas. I 
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e-mailet (Bilaga 1) skrevs det att en inspelning skulle ske och när intervjun genomfördes 

kontrollerades detta med lärarna att det gick bra.   

Det material som användes till denna studie var ett brev som skickades ut till lärarna på de 

olika förskolorna (se Bilaga 1). Under intervjun användes en Iphone för att spela in samtalen och 

kortare anteckningar skrevs ned i ett block.  

Reflektion över metoden 

Denna studie byggde på en intervjuundersökning med syfte att komma åt lärarnas tankar om 

deras utomhusverksamhet. Under samtalsintervjuerna hade författarna konstruerat ett 

intervjuunderlag med färdiga teman och frågeställningar (Bilaga 2). Intervjuguidens frågor var 

formulerade i olika tematiska områden, vilket Esaiasson m.fl. förespråkar (2009, s. 264). De olika 

temana följde även en kronologisk ordning, men beroende på hur de olika intervjuerna 

utvecklades, blev frågornas ordningsföljd olika. Denna studie är skriven av två författare, vilket 

medför att det även var två personer som genomförde intervjuerna. Detta kan i enlighet med 

Esaiasson m.fl., innebära en svaghet då det kan bidrar till att olika svar från respondenterna kan 

förekomma beroende på vem som intervjuat. Esaiasson m.fl. (2009) skriver att frågorna i 

intervjuguiden bör anpassas efter hur intervjuerna utvecklas (Ibid., s. 228, 267). 

   Målet med studien var att kartlägga lärarnas olika uppfattningar om utomhusvistelse och när 

inga nya svar kom upp under intervjuerna, inträffade en så kallad teoretisk mättnad, vilket 

Esaiasson m.fl. nämner (Ibid., s. 229). 

En svaghet med urvalet av respondenterna på de traditionella förskolorna var att det fanns en 

personlig koppling med författarna, vilket kunde leda till svårigheter med att upprätthålla en 

vetenskaplig distans. Att det kan vara en nackdel att ha en personlig koppling till respondenterna 

är något som Esaiasson m.fl. behandlar (Ibid., s. 259).  

 Samtalsintervjuer kan, i enlighet med Esaiasson, kategoriseras som kvalitativ (Ibid., s. 230). 

Med kvalitativa intervjuer får man en mer öppen hållning och att använda sig av 

halvstrukturerade intervjuer får respondenterna även en ram att hålla sig inom (Kvale, 1997, s. 

117). Kvalitativa intervjuer valdes för att studiens syfte var att belysa lärarnas egna uppfattningar 

och erfarenheter av utomhusverksamhet (Trost, 2005, s. 14). Kvantitativa intervjuer och enkät 

som metod hade kanske gett mer generella resultat. Metoddelen visar tydligt tillvägagångsättet 

författarna har valt för att genomföra sin studie, vilket främjar till trovärdighet av resultat för 

mottagaren (Trost, 2010, s. 133-134).  

Datainsamlingsmetoden har varit relativt kostsam, då författarna valde att genomföra 

personliga intervjuer och det var svårt att hitta respondenter i närområdet. Men författarna ansåg 

ändå att denna metod som valdes var det bästa valet för studiens syfte och frågeställningar. Med 

personliga intervjuer undveks missförstånd och författarna ansåg sig få djupare och utförligare 

svar (Esaiasson m.fl., 2009, s. 236). Det var även av stor vikt att respondenterna skulle känna sig 
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trygga och bekväma och därför valde författarna att intervjuerna skulle ske på de aktuella 

förskolorna (Ibid., s. 268). 

Intervjun beräknades av författarna ta cirka 30 min. I vissa fall drog de ut på längden, medan 

vissa intervjusektioner blev kortare. Intervjun spelades även in vilket var en fördel författarna 

intervjuade själv och inte hann anteckna allt. Det var även till en fördel då material återanvändas 

vid senare tillfälle (Ibid., s. 268). 

Resultatet av respondenternas svar visade att studiens syfte och frågeställningarna besvarades 

på ett bra sätt, därför ansåg författarna att validiteten för studien var hög.  Då lärarna som valdes 

till studien arbetade på olika förskolor i olika delar av Sverige bidrog det till att det blev en bredd i 

studien och risken för att någon hade påverkat någon annan var liten. Då pålitligheten på denna 

studie var bra gör det att reliabiliteten blev hög. 

Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet (2002) har fyra aspekter som var relevanta att tänka på när den vetenskapliga 

studien genomfördes, dessa var informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet var relevant i denna studie som genomfördes eftersom de 

som blir intervjuade skulle bli informerade om vad studien handlade om och varför den skulle 

genomföras. Det var även viktigt att poängtera för dem att det var frivilligt och att de 

närsomhelst kunde dra sig ur studien. Att lärarna hade rätt att dra sig ut när som helst hade även 

med samtyckeskravet att göra. Det var viktigt att informera lärarna om det. Detta för att inte 

lärarna skulle känna sig tvingade att göra något som inte kändes bekvämt  

När studien var genomförd var det viktigt att deltagarna visste om att det inte kommer att gå 

att känna igen dem när resultaten redovisades. I enlighet med konfidentialitetskravet. Det handlar 

om att inga personuppgifter eller andra avslöjande fakta om informanten kommer att avslöjas för 

någon annan än de som är ansvariga för studien. Nyttjandekravet betyder att den information 

som samlas in i intervjun bara får användas till det ändamål som studien avser och har förstörts, 

vilket delgavs till lärarna.  
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Resultat 

Nedan följer resultatet av intervjuerna med de olika lärarna på förskolorna vilket kommer att 

redovisas utifrån den intervjuguide som utformats (Bilaga 2). De olika rubrikerna som redovisas i 

resultat är utifrån de olika huvudteman som finns i intervjuguiden. Resultatet är uppdelat mellan 

de traditionella förskolorna och de profilerade IUS-förskolorna. 

Barns utomhusvistelse – traditionell förskola 

Det är viktigt att få dem att tycka det är roligt att vara ute och leka. Lekar som man inte kan göra 
inne kan man passa på att göra ute (Annika). 

Anna, Sussi och Annika är eniga om att de är viktigt för barn att vistas utomhus. De är ute så 

mycket som möjligt, minst en gång om dagen så går de ut på den egna gården 

Annika berättar om när de senast var ute på gården. Då var de på den lilla gården och barnen 

lekte i det lilla huset. Tidigare på dagen hade hon läst en bildsaga för barnen som heter ”Här är 

det lilla huset”. Den handlar om att det kommer ut olika karaktärer ur ett hus och hälsar. Annika 

säger att det inte var en planerad aktivitet utan hon tog bara tillfället i akt och improvisera så att 

sagan kunde fortsätta utomhus. 

Alla förskolor som ingår i denna studie ligger i områden med nära anslutning till naturen och 

lärarna berättar att de går till dessa områden så ofta som de går. Sussi berättar om när de besökte 

”den egna” skogsbacken senast. Det är en plats inte så långt från förskolan så alla barnen orkar gå 

hela vägen dit, vilket anses viktigt för lärarna. På platsen finns en stor backe som barnen kan 

springa och rulla nerför och så finns det en vattenpöl som barnen tycker om att leka vid. På 

platsen finns även en grankoja där de brukar äta sin frukt om de regnar ute. Annika nämner också 

hur viktigt det är att barnen får träna sig i att vara ute.  

Anna påpekar problemet med att ge sig iväg från förskolan som ensam pedagog och med en 

stor barngrupp. Hon berättar att de ändå försöker att organisera det rent praktiskt, så att 

åtminstone de större barnen får gå iväg från gården minst en gång i veckan. Hon berättar att idag 

ska de få gå iväg på utflykt och titta på när bönderna tröskar på åkern. Barnen har tidigare visat 

intresse för alla slags maskiner och då passar de bra att ta tillfälle i akt när de är skördesäsong. På 

vägen dit ska de även försöka hitta pinnar och när de kommer fram till platsen ska barnen få 

jämföra sina pinnar med varandra. Vem som har den längsta, kortaste, smalaste pinnen osv. 

Vidare planering vad gäller pinnarna har de inte kommit fram till, utan de får barnen avgöra vad 

de vill göra säger hon.  

Sussi däremot säger att hon inte ser dessa problem med att ge sig iväg från förskolan med den 

barngrupp som hon arbetar med. Barnen har lärt sig förhållningsreglerna och de har övat 

”trafikvett” med dem. Som hjälp använder de ett rep när de ska gå iväg till skogen och lärarna har 



 25 

organiserat så att en går först i ledet, någon i mitten och att en lärare alltid är sist, ifall något barn 

skulle hamna på efterkälken.  

Annika berättar i sin tur att det med så små barn som hon har just nu i den egna barngruppen, 

blir i princip omöjligt att gå från den egna gården. Det är svårt för barnen som knappt kan gå 

själva, att ge sig ut på långa promenader, menar hon. Annika uttrycker vidare att de väljer att hålla 

sina små barn på den lilla gården, just för att kunna ha koll på dem. På den stora gården är det 

redan så många barn som springer omkring och då försvinner de mindre barnen så lätt, menar 

hon. Hon berättar vidare att de brukar besöka den stora gården ibland när det är färre barn där.  

Får barnen frisk luft kan de bidra till att vi får friskare och gladare barn (Sussi). 

Det viktigaste syftet med att vistats utomhus framhäver alla tre lärare är att barnen ska få frisk 

luft. Sussi understryker också att de tänker mycket på barnens hälsa och tror att utomhusvistelsen 

kan bidra till att barnen blir friskare. Med utomhusvistelse skapas större utrymmen för barnen att 

springa omkring på. Större utrymmen främjar till mindre konflikter i barngruppen, de behöver 

inte trängas på små utrymmen och slåss om samma saker hävdar lärarna. Anna påpekar under 

intervjun att hon har märkt att även klimatet inomhus påverkas. Ljudnivåerna på barnen verkar 

sjunka då de har spenderat förmiddagen utomhus. Annika nämner också hur viktigt det är att 

barnen får träna sig i att vara ute och att det är viktigt att få dem att tycka det är roligt att vara ute 

och leka. Lekar som man inte kan göra inne kan man istället göra ute där det finns utrymme och 

plats.  

Att vara ute i ett lärandesyfte är något som Sussi tar upp i sin intervju. Hon berättar att de kan 

passa på att titta vad som händer runt om i naturen. Exempel med maskarna och myrorna, vad är 

de som händer med dem nu när det blir vinter. Det blir ett lärande i den naturliga kontexten. 

Senare kan man gå in och läsa sig till den kunskapen. Då har också barnen fått båda delarna, den 

teoretiska och den praktiska kunskapen.  

Det är viktigt att ha ett avgränsat område där man håller sig till för att barnen inte ska tappa 
koncentrationen på den aktivitet man vill genomföra (Anna). 

Vad gäller skillnader i planeringarna inomhus respektive utomhus anser lärarna att det inte är 

så stora. Anna tar upp detta med att det kan vara svårt att få barnen att fokusera på en uppgift 

utomhus. De finns mycket annat runtomkring barnen som kan fånga deras uppmärksamhet. 

Eftersom de inte har utomhuspedagogik som profilering är barnen inte vana att arbeta på detta 

sätt och när de är ute är de oftast fri lek som gäller. Sussi säger att hon planerar mer när hon är 

inomhus. Som exempel berättar hon att hon brukar ha gympa med barnen. Inomhus finns alla 

möjliga redskap att använda, men utomhus blir det mer begränsat. 

Sammanfattning: Lärarna anser att det är viktigt för barn att vistats utomhus, både på den 

egna gården, men också i närområdena runt omkring. Beroende på vilken barngrupp lärarna 

arbetar i, finns de uttalat olika hinder och möjligheter med att gå ifrån den egna gården. Exempel 

på svårigheter kan vara att som ensam lärare ha kontroll över en så stor barngrupp, att barnen är 
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för små att gå så långt själva eller att barnen saknar trafikvana. Viktigaste syftet med att vistas 

utomhus på de traditionella förskolorna är ur ett hälsoperspektiv. Lärarna anser inte att 

utomhusverksamheten skiljer sig åt vad gäller planeringen inomhus respektive utomhus. Dock 

påpekas det av en lärare att de sker mer planering inomhus, utomhus sker oftast aktiviteter 

spontant. Lärarna har noterat att barnens koncentration sjunker när lärarna försöker aktivera 

barnen utomhus. Detta kan bero på att de finns fler moment runtomkring som påverkar och stör 

barnens fokusering. En annan orsak som lärarna nämner kan vara att barnen inte är vana att 

arbeta med utomhuspedagogik.    

Möjligheter och hinder – traditionell förskola 

Det man kan göra inne kan man lika gärna göra ute (Anna, Sussi och Annika). 

Anna, Sussi och Annika hävdar alla tre att möjligheterna med att arbeta med utomhusverksamhet 

är många och lärarna har svårt att se några hinder med utomhusverksamheten som inte går att 

lösa. Det som oftast påverkar aktiviteterna utomhus är vädret och klimatet. Det är exempelvis lite 

svårt att lägga pärlplattor utomhus när det är vinter ute eller att rita och måla om det blåser och 

regnar. Anna nämner detta med kläder, att alla barn kanske inte alltid är lämpligt klädda för att 

vistas utomhus. Anna säger att det är viktigt att informera föräldrarna om man exempelvis tänker 

ge sig iväg till skogen och som lärare får man se till så att alla barnen har vantar och mössor på 

sig.  

  Vissa aktiviteter kan till och med vara lättare att genomföra utomhus än inomhus, som 

exempelvis vattenlek. Då Klippans förskola består av paviljonger, finns det inga golvbrunnar 

inomhus, vilket gör det svårt att arbeta med vatten och ha vattenlek inomhus med barnen. 

Rummen skapar begränsningar hävdar lärarna.  

Andra faktorer som påverkar utomhusverksamheten kan vara att få barnen fokuserade i vissa 

situationer. Det kan vara svårt att få barnen att koncentrera sig på det som läraren vill förmedla, 

framhåller både Anna och Annika. Anna tror att det beror på att barnen på hennes förskola inte 

är vana att arbeta pedagogiskt utomhus, utan att de oftast har fri lek när de är ute på gården. När 

de går iväg utanför gården är det inte längre några problem för barnen att fokusera, utan alla barn 

är med på det som ska utföras. Annika påpekar att det är så mycket runt omkring barnen som 

kan påverka deras koncentration utomhus. Det är lättare att arbeta med saker innanför fyra 

väggar. 

Sammanfattning: Lärarna på de traditionella förskolorna anser att det finns många möjligheter 

att bedriva utomhusverksamhet i förskolorna. De anser att man kan bedriva liknande verksamhet 

utomhus som inomhus. Vissa aktiviteter, som vattenlek exempelvis, kan till och med passa bättre 

utomhus än inne. Vädret och klimatet, olämpliga kläder och barns fokusering, är de hinder som 

lärarna anser finns med att ha utomhusverksamhet. 
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Utomhuspedagogik – traditionell förskola 

Utomhuspedagogik innebär att allt man gör inne, de kan man göra ute (Anna). 

Begreppet utomhuspedagogik känner alla tre lärare igen. För Anna betyder begreppet att allt 

man kan göra inne det kan man i princip göra ute. Att använda sig av utemiljön och naturen, på 

gården och naturen runtomkring i skogen, mark och gräsytor. Helt enkelt flytta ut det man gör 

inomhus som matte, språk, bild och form, lek och motorik. För Sussi betyder utomhuspedagogik 

att vara ute mycket och att man göra i stort sett samma saker ute som man kan göra inne. Mycket 

av det man har inne kan man ta ut och använda sig av utomhus plus att det finns hur mycket som 

helst i naturen att ta vara på. Man kan klassificera, sortera, räkna efter storlek – mängd – färg – 

form etc. För Annika betyder begreppet att man har all verksamhet ute och att hela verksamheten 

pågår utomhus.  

Utomhuspedagogik, det är sådant uteförskolor gör. De är ute hela dagarna… eller? (Sussi). 

Både Annika och Sussi nämner att de inte vet hur IUS-förskolor arbetar, men att de refererar 

till dessa när de talar om begreppet utomhuspedagogik. På Annikas förskola används inte 

begreppet alls, utan man använder begrepp som utevistelse, när man talar om verksamheten som 

sker utomhus. Om man spenderar en hel dag utomhus, benämns detta som utedag.  

Det är lika viktigt att ha en bra innemiljö som en bra utemiljö, där utemiljön är ett 

komplement till innemiljön. På alla tre förskolorna finns det idéer om hur man skulle kunna 

utnyttja utomhusmiljön på ett bättre sätt och arbeta mer medvetet, men på grund av ekonomiska 

problem, lagar och normer, hindras arbetet. Det är alltid några föräldrar som har några 

invändningar och blir oroliga för deras barns säkerhet när man kommer med nya idéer, säger 

Annika. 

Sammanfattning: Begreppet utomhuspedagogik är känt bland lärarna men använts inte i de 

traditionella förskoleverksamheterna. De använder begreppen utevistelse eller utedag för att 

beskriva den verksamhet man bedriver utomhus i förskolorna. Innemiljön och utemiljön anses ha 

lika mycket värde vad gäller barns lärande och utveckling. Lärarna antyder att de vill bedriva ett 

mer medvetet pedagogiskt arbete utomhus, men att detta hindras av olika anledningar. Exempel 

ekonomiska aspekter, olika lagar och förordningar samt de normer och värderingar som finns.  

Barns utomhusvistelse – I Ur och Skur-förskola 

Att utomhusvistelse är något som är centralt för alla IUS-förskolor, är alla lärare överens om. De 

är ute större delen av dagen. De leker, lär och äter utomhus. Att det som kan göras inomhus även 

kan göras utomhus var något som alla intervjuade lärare var ense om.  

På Nova är de ute större delen av dagen. På morgonen är de på gården. Ibland försöker de 

även att gå iväg till någon närliggande park eller lekpark. En gång i veckan åker de iväg till ett 

område med en vildvuxen skog. Det finns även stora gräsytor och vatten. De har sina olika 
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grupper, Skogsmulle, Skogsknytte och Skogsknopp där. Hit åker de under större delen av året. På 

vinterhalvåret har de andra aktiviteter, då är det Lagge och Skrinna som gäller.  

Barnen på Bubbeliå är ute minst en gång om dagen antingen på förmiddagen eller 

eftermiddagen. Hur länge de är ute beror på barnet och åldern. En gång i veckan har de 

Skogsmulle, Skogsknytte och Skogsknopp. En gång i veckan går de på utflykter oftast till olika 

lekparker där barnen får bestämma vart de vill gå. De får ibland gå på äventyrspromenader där 

det händer olika saker på vägen till målet och sedan när de kommit fram. De får även träna på att 

dra sig uppför små berg och hjälpa varandra.  

Förskolan Tella är ute hela förmiddagarna, om inte vädret gör att det var svår. Lunchen äter de 

oftast inomhus, om de inte är iväg på sina olika grupper. Efter barnens vila går de ut igen på 

gården. De är oftast på sin egen gård men ibland går de iväg till exempelvis en pulkabacke, en 

minder skog eller en liten å. 

När det kommer till vilan är det främst de yngsta barnen som sover utomhus. På Nova har de 

testat att låta även de äldre barnen vila utomhus men de upptäckte rätt snabbt att det inte 

fungerade eftersom att det finns många störnings moment, så som flygplan och människor som 

går förbi. Därför har de valt att de äldre får ha sin vila inomhus. På Bubbeliå vilar alla barn 

inomhus, detta för att verksamheten ligger som den ligger. De små barnen på Tella är de som 

sover utomhus, de stora vilar inomhus. 

Även om det mesta av verksamheten på de olika förskolorna genomförs utomhus finns det 

moment som är lättare att ha inomhus. Men det betyder inte att det inte går att genomföra de 

aktiviteterna utomhus men att det krävs att vädret är på deras sida, berättar några av lärarna. 

När det kommer till leken utomhus är lärarna överens om att det sker en annan form utav lek 

utomhus än inomhus. Barnen använder sig av naturen och skapar det som behövs till leken. Det 

finns inget som är styrt, en pinne kan vara allt från en telefon till ett trollspö eller en docka. 

Inomhus har leksakerna en bestämd betydelse, berättar lärarna. 

För att fånga upp barnen och deras intressen gäller det att läraren är uppmärksam och ser alla 

barnen. Det kanske sker ett lärande i en lek och då gäller det att läraren ser det och tar tillfället i 

akt. Det är något som händer titt som tätt berättar lärarna Alwa och Lotta. Det kan även ske på 

väg till ett visst mål.  

När vi var på väg till Knyttarnas samlingsplats fick de stanna på vägen och plocka upp en massa 
glas som barnen hittade på marken. Det var något som barnen ville och då måste man som lärare 
lyssna och ta till sig, berättar Lotta. 

 Det är inte alltid jätteviktigt att det som var planerat blir genomfört just den gången utan att 
barnen har roligt och lär sig under tiden fortsätter Alwa. 

Två av förskolorna är helst inte på sin gård. På Nova beror det på att de delar gård med andra 

förskolor och det gör att det blev många barn. Men under vinterhalvåret är de andra förskolorna 

mest inne vilket gör att Nova oftast är själva på gården. Bubbeliå har ingen ordentlig gård utan de 
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försöker att gå till närliggande lekplatser eller skogsområden. Men på Tella är de nästan 

uteslutande på sin gård. 

Vi är på vår gård största delen av tiden då vi har utvecklat den ihop med barnen och vi har sett till 
att det finns olika ”rum” för barnen att vara i, berättar Emma. 

Syftet med att vistas utomhus är självfallet att barnen ska få friskt luft men även att barnen ska 

få lära sig om djur och natur i den miljö som de finns i. Det är också något som ingår i deras 

profilering att vara utomhus en stor del av dagen och att lärandet ska ske utomhus så mycket som 

möjligt, berättar alla lärare inom IUS. På Tella får barnen vara med och plantera och skörda olika 

grönsaker.  

När det kommer till planeringen av aktiviteter utomhus säger några av lärarna att det krävs lite 

mera planering om man ska lämna gården och gå iväg någonstans. Det är viktigt att ha med sig 

allt. Det är även viktigt att se till att barnen har rätt kläder.  

En gång gjorde vi misstaget att gå ut med barnen som de kom till förskolan och sedan såg vi när vi 
kom hem att barnen hade egentligen för lite kläder på sig, berättar Maja.  

Det är även viktigt att se till att alla barn har gått på toaletten innan man går eller åker iväg 

någonstans. Det är något som några lärare poängterar. Emma tycker inte att det krävs mer 

planering. När de gör sin planering gör de den för att vara utomhus.  

Att vara inomhus är något som vi väljer sist, säger Emma. 

 Då Tella är större delen av tiden på sin egen gård är det enkelt att gå in och värma sig om 

något barn behöver det och även toaletter finns lätt tillgängligt. 

Sammanfattning: Barnen på IUS-förskolorna är ute större delen av dagen, antingen på den 

egna gården eller i närheten. Det är bara vissa delar som de gör inomhus så som vila och äta 

lunch. När barnen är utomhus är det inte bara för att de ska få frisk luft, utan de ska få lära sig 

om djuren och naturen omkring dem. Vissa lärare anser att det krävs lite mer planering för 

aktiviteterna utomhus då de måste se till att alla barn har bra kläder på sig och att allt som de 

behöver finns i ryggsäckarna. 

Möjligheter och hinder – I Ur och Skur-förskola 

Utomhusvistelse erbjuder mest möjligheter anser lärarna i IUS. Emma betonar att det finns 

enorma möjligheter med att vara utomhus, hon ser inte att det finns några hinder. Maja anser att 

det bara är fantasin som är ett hinder i deras verksamhet. 

Alwa upplever att då förskolan har en tydlig profil vet alla lärare på förskolan vad som är 

grunden i verksamheten och sedan kan de inom ramen för profilen diskutera hur verksamheten 

ska genomföras. Lotta håller med om att profileringen är bra och hon säger att både personalen 

och barnen vet vad som gäller.  
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Föräldrarna gör ett aktivt val och placerar sina barn på en förskola där man är utomhus större 
delen av tiden. Det gäller att hitta möjligheterna i verksamheten men då alla är medvetna om 
förutsättningarna underlättar detta, fortsätter de båda.  

Maja uttrycker att då personalen har gjort ett val att arbeta på Bubbeliå efter dess profilering är 

det något som alla i personalen brinner för. De ser till att när de är utomhus att det är lustfyllt och 

ett bra lärande för barnen. Hon ser det som en möjlighet att alla i personalen vill vara ute och 

skapa ett lärande med barnen i naturen. 

Att uppleva med alla sinnen och få en bra förståelse för olika kretslopp är möjligheter som finns 
med att vara utomhus anser Emma.  

Hon fortsätter och berättar att hon tycker att utomhusmiljön är mer stimulerande och att de 

får mycket gratis genom att bara vara i naturen.  

Naturvetenskap och matematik är delar i läroplanen som har blivit tydligare sedan 

revideringen 2010 och det upplever både Alwa och Lotta att det är något som de uppfyller i sin 

dagliga verksamhet, då det redan finns i och med profileringen med IUS.  

En stor möjlighet med att vara ute med barnen är att det skapas en vi-känsla, gemenskap. 
Konkurrensen som finns inomhus, med leksaker och sådant, finns inte utomhus på samma sätt. 
Även att ha en bra ekonomi underlättar om man vill behöva ta sig någonstans snabbt och en 
längre sträcka, anser Maja. 

 Även det faktum att lärare kan lära sig av barnen om naturen och träningen av grovmotoriken 

som sker utomhus är fördelar som alla intervjuade nämner.  

Ytterligare en möjlighet som lärarna berättar om är att de äldre barnen kan hjälpa och lära de 

yngre. Även om barnen är i samma ålder kan de lära av varandra. Eftersom barnen har olika 

erfarenheter med sig till förskolan kan det ligga till grunden för deras gemensamma lärande.  

Ett hinder som upplevs är distraktioner som kan förekomma. Alwa och Lotta berättar om att 

när de är ute ibland kan det komma flygplan eller något annat fordon och det gör att barnen kan 

tappa fokus på det som ska göras. De upplever även att då de delar gård med många andra 

förskolor att det kan vara svårt att bedriva sin egen verksamhet utan att bli störd av andra barn 

och personal.  

Då de på förskolan Nova har en bit till sin skog eller närmaste park behöver de packa med sig 

en mängd nödvändiga saker och det kan leda till att det inte är lika lätt att vara spontan. Ibland tar 

packningen mer plats än barnen. Det är även svårt att transporterar det som barnen gör i skogen.  

Resandet är också något som ses lite som ett hinder då det tar lång tid, men lärarna gör det bästa 

av tiden genom att samtala med barnen och att barnen får äta sin egen frukt som de har med. 

Även Maja beskriver att se till att ha med sig allt när man ska gå iväg kan vara ett hinder och att 

det är viktigt att det som ska ligga i ryggsäckarna alltid ligger där. Om något plockas ur måste det 

läggas tillbaka för att vissa delar som exempelvis förbandslådan alltid ska ligga i ryggsäcken. 

Emma ser vädret som det enda hinder. 

 Det är något som inte går att bestämma över, säger Emma.  
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Men bara för att vädret inte är det bästa betyder inte det att de är inomhus hela dagen utan 

personalen anpassar aktiviteten efter vädret. Vädret är något som även de andra lärarna nämnde 

som ett hinder som kan förekomma men som de inte kan rå för. 

Alla de intervjuade lärarna på IUS upplever att det finns tydliga mål i läroplanen för 

utomhusverksamhet och att det inte är några problem att koppla läroplanen till sin verksamhet. 

Själva ordet utomhusvistelse nämns en gång men lärarna upplever ändå att det som står i 

läroplanen kan användas utomhus och på den verksamhet som de bedriver. 

Sammanfattning: Det finns inga hinder bara vädret och fantasin sätter stopp säger alla lärare 

på IUS. Det som skulle kunna ses som ett litet hinder är att se till att allt är med när man ska iväg 

på utflykt. Läroplanen tar upp begreppet utomhusvistelse en gång men ingen av lärarna ser det 

som ett problem utan anser att de kan koppla andra delar i läroplanen till sin verksamhet.  

Utomhuspedagogik – I Ur och Skur-förskola 

Lärarna på samtliga IUS-förskolorna känner igen begreppet utomhuspedagogik och tycker att de 

arbetar med det och att det kan kopplas till deras profilering. Maja kopplar deras utomhusvistelse 

till Friluftsfrämjandet och tycker att det är något som är bra och för henne är Friluftsfrämjandets 

pedagogik något som kan kopplas till utomhuspedagogik. Friluftsfrämjandet är något som Maja 

tycker är bra och hon trivs att arbeta med deras sätt att se på hur man använda naturen som en 

lärandemiljö.  

Lotta och Alwa berättar att de kallar sig för I Ur och Skur då det är deras profilering men att 

de arbetar med utomhuspedagogik. De anser att de arbetar med utomhuspedagogik eftersom att 

de har allt lärande med sig när de är utomhus.  

Alla de intervjuade lärarna har ungefär samma uppfattning om vad utomhuspedagogik är och 

det är att man använder sig av naturen som ett stöd för lärandet och barnens utveckling på olika 

vis i naturen. 

På alla de intervjuade förskolorna berättar lärarna att de känner att det är inomhusmiljön som 

är som en extra resurs mer än utomhusmiljön. Utomhusmiljön är en central del i deras 

verksamhet och det är naturligt att vara där.  

Utomhusmiljön är vår pedagogiska plattform och det är utifrån den som vår verksamhet formas. 
Det är inomhus som är vår extra resurs. 

Då det finns massa olika material utomhus och att naturen varierar sig genom årstiderna 

upplever Lotta och Alwa att utomhusmiljön kan till en viss del ses som en extra resurs, även om 

de tycker att det är inomhusmiljön som är det egentligen. Maja poängterar att utomhusmiljön är 

något som bara ska finnas där och är viktig, för alla som arbetar med barn.  

Alla lärare är överens om att teori och praktik har ett samband. Att få lära sig begrepp i dess 

naturliga miljö ökar barnens förstående, säger några av lärarna. De lär sig om träd, mossar och 

liknande i dess naturliga miljö säger Maja. 
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Sammanfattning: Utomhuspedagogik känner alla lärare till och tycker att de kan koppla det till 

sin verksamhet. Inomhusmiljön ses som en extra resurs och utomhusmiljön är en naturlig del i 

verksamheten. Att få lära sig begrepp i dess naturliga miljö och koppla ihop teori och praktik är 

centralt hos alla lärare på IUS-förskolorna.  



 33 

Analys 

I analysen kommer lärarnas svar som presenterades i resultatet att analyseras på en djupare nivå i 

relation till de frågeställningar som detta examensarbete har till grund. Frågeställningarna som 

ligger till grund för examensarbetet är: 

• Hur beskriver lärarna sin utomhusverksamhet? 

• Hur förhåller sig utomhusverksamheterna som bedrivs vid förskolorna till begreppet 

utomhuspedagogik? 

• Använder sig lärarna av begreppet utomhuspedagogik och i så fall på vilket sätt? 

Rubrikerna som har valts baseras på studiens frågeställningar, som kan ses ovan.  

Analys traditionell förskola 

Hur lärarna beskriver s in utomhusverksamhet 

Resultatet i denna studie visar att lärarna i den traditionella förskolan anser att det är viktigt för 

barnen att vistats utomhus så mycket som möjligt. Det främsta syftet med deras utomhusvistelse 

är barnens hälsa. En daglig utomhusvistelse kan bidra till att barnen blir friskare, gladare och 

hälsosammare, både fysiskt som psykiskt. Utomhus finns det större möjligheter för barnen att få 

springa omkring och röra på sig vilket kan bidrar till att deras motorik och kroppsuppfattning 

utvecklas. Större yta bidrar till att barnen slipper bli oense om de utrymmen som finns att tillgå 

och smittspridningen av sjukdomar blir inte lika påtaglig, jämfört med inomhus. Även 

inomhusmiljön förändras då ljudnivån sjunker. Detta går att likställas kroppsperspektivet, där 

hälsoaspekten ses som betydelsefull för barns lärande och utveckling.  

Platsperspektivet behandlar frågan om platsens betydelse för barns lärande. Lärarna 

poängterar att det är lika viktigt att ha en bra inomhus- som utomhusmiljö. Utomhusmiljön blir 

ett komplement till den vanliga verksamheten inomhus. Lärarna anser att ett lärande sker hela 

tiden, i alla miljöer och att man ska arbeta växelvis mellan dessa olika miljöer för att nå barnens 

potentiella utveckling och lärande. 

Alla traditionella förskolor i denna studie ligger i nära anslutning till skogs- och öppna 

markområden. Lärarna går iväg med barnen dit för att leka, bygga kojor, klättra, bekanta sig med 

naturen och omgivningen. Även förskolornas egna gårdar har en växlande miljö, som både är 

planerad och naturenlig. Lärarna utnyttjar dessa olika miljöer genom att låta barnen vistas i dem 

dagligen.  

Lärarna är måna om att alla barnen ska få bekanta och lära sig tycka om naturen. De går ofta 

till samma platser för att barnen ska utveckla en trygghet för det området och lära sig tycka om 
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att vara utomhus i naturen. Lärarna låter barnen leka och utforska naturen som finns där på ett 

roligt och lustfyllt sätt.  

Platsperspektivet avspeglar sig i lärarnas tankar och värderingar, då de använder sig av olika 

kontexter för att barnen ska få uppleva fenomen i dess naturliga miljö och för att barnen ska 

inhämta kunskaper och utvecklas på bästa möjliga sätt. 

Den fria leken dominerar verksamheten i den traditionella förskolan. När barnen är ute på 

gården är det för det mesta fri lek som gäller. Det verkar finnas en vision hos lärarna att jobba 

mer pedagogiskt när de är utomhus, men detta hindras av normer, lagar och regler. Eftersom 

förskolorna inte har dessa förväntningar och profileringar är det svårt för den enskilda läraren att 

åstadkomma något själv. När barnen är utomhus på gården och pedagogerna försöker undervisa, 

är barnen oftast inte intresserade, utan är ofokuserade. Orsak kan vara att barnen inte är vana att 

jobba på det arbetssättet. Det kan ses en skillnad när barnen går iväg från den egna gården, då 

kan lärarna locka barnen på ett annat sätt. 

En l ikastäl lning av begreppet  utomhuspedagogik 

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse och 
reflektion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer (NCU, 2012). 

Vid en jämförelse av NCU:s definiering av begreppet utomhuspedagogik och de traditionella 

förskolornas verksamhet, kan man se att de överensstämmer med varandra. Exempel 

diskussionen som uppstod på Sussis förskola, när barnen hittade myror och maskar utomhus på 

senhösten. Det dök då upp frågor bland barnen där de undrade vad som händer med djuren när 

vintern kommer. Tillsammans med läraren kunde de undersöka detta i dess naturliga miljö. 

Senare, när de var inomhus kunde de läsa i böckerna och ta in den faktatext som fanns 

nedskriven. Barnen fick då chansen att knyta samma sina erfarenheter och verklighet med den 

faktatext som stod i böckerna. Detta går att likställas med miljöperspektiv och platsperspektiv. 

Lärarna sammankopplar närmiljön med undervisningen för att öka konkretionen hos barnen. 

Barnen får även chans att koppla samman den praktiska kunskapen i verkligheten, med den 

teoretiska i böckerna. 

Resultatet i denna studie visar att lärarna tar tillvara och utnyttjar det spontana 

lärandesituationer som uppstår i olika sammanhang och att de följer barnens intressen. Som 

exempel har läraren en medveten grundtanke när hon ber barnen plocka med sig pinnarna de 

hittar efter vägen. Tanken är att barnen visuellt ska få lära sig de olika begreppen lång-kort, smal-

tjock etc. På detta vis utnyttjar hon den spontana lärandesituation som uppstår i dess naturliga 

kontext. 

Ur ett miljöperspektiv visar lärarna att de är måna om att barnen ska lära sig tycka om naturen, 

att vara i den dagligen och utforska fenomen i dess naturliga miljö. De vill bygga upp en trygghet 

hos barnen så att de finner en glädje och trygghet i att vara ute i naturen.  
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På det ta v is  använder s ig  lärarna av begreppet  utomhuspedagogik  

Lärarna på den traditionella förskolan använder sig inte av begreppet utomhuspedagogik när de 

ska beskriva sin utomhusverksamhet. Istället använder lärarna begrepp som ”utomhusvistelse” 

eller ”utedag”. Lärarna hävdar att de vet vad begreppet betyder och att de inte förknippar 

utomhuspedagogik med sin egen verksamhet. Det är enligt lärarna IUS-förskolor som har den 

profileringen och som arbetar med det arbetssättet. Lärarna verkar dock inte veta mycket om 

dessa verksamheter och deras pedagogiska verksamhet vid en närmare undersökning. Lärarna 

verkar dock inte vara medvetna om att de arbetar med utomhuspedagogik, då NCU:s definiering 

av begreppet går att likställas med de traditionella förskolornas verksamheter. Ur ett plats-, miljö- 

och kroppsperspektiv, utnyttjar lärarna kontexten för att skapa ett lärande för barnen. 

Analys I Ur och Skur-förskola 

Hur lärarna beskriver s in utomhusverksamhet 

Alla de intervjuade lärarna beskriver sin utomhusverksamhet på ett liknande sätt. Att det är en 

stor del av deras vardag. De ser utomhusverksameten som den centrala delen av sin verksamhet 

medan inomhusvistelsen är ett hjälpmedel som de kan ta till då vädret inte tillåter och när de ska 

göra aktiviteter som lämpar sig bättre inomhus vissa delar av året.  

Lärarna pratar även om att det är få saker som ses som hinder när det kommer till att vara ute. 

Det är vädret och fantasin som sågs som de största hindren i deras utomhusvistelse. Då 

förskolorna ligger på tre olika ställen har de olika möjligheter att tillgå naturen. Vissa måste 

transportera sig en längre sträcka medan andra har naturen runt knuten. Det kunde ibland ses 

som ett hinder. 

Att man kan göra allt som man gör inne även ute är något som alla lärare håller med om. De 

tycker att det var självklart att vara utomhus och att de gör många av sina aktiviteter utomhus. 

Det är begreppet IUS-pedagogik som lärarna använder sig av när de benämner sin verksamhet. 

Utomhusvistelse kom även upp i intervjuerna som benämning på deras verksamhet. 

Resultatet visar på att den förskola som har en bra och fungerande gård använder den nästan 

hela tiden då det finns allt som de behöver där. Detta visar på att platsen där lärandet sker är 

relevant, platsperspektivet. Platsperspektivet handlar om att platsen har betydelse för barnens 

lärande. Då de på sin gård kan odla, experimentera och leka utifrån naturens förutsättningar visar 

det på att miljön där barnen är har en betydelse för hur de ska förstå ekologiska samband. Detta 

handlar om miljöperspektivet. Miljöperspektivet innebär att barnen får en förståelse för kretslopp 

och hur allt hänger ihop. 

Alla lärare var överens om att när barnen är ute lär de med hela kroppen. De får använda alla 

sinnen och utveckla sin motorik. En av lärarna sa att sinnena och motoriken inte får samma 
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utmaning inomhus som utomhus. Barnen lär under tiden som de leker och utforskar. Att barnen 

får använda hela kroppen och alla sinnen i sitt lärande kopplas ihop med kroppsperspektivet.  

Möjligheten att skapa egna leksaker från naturmaterial som inte har någon specifik definition 

sågs som positivt hos alla lärare. Att barnen får använda sin fantasi och koppla in sina egna 

erfarenheter och tolkningar lyftes fram av alla lärarna. 

En l ikastäl lning av begreppet  utomhuspedagogik 

I början av detta examensarbete definieras begreppet utomhuspedagogik enligt NCU. Om man 

jämför deras definition med hur lärarna beskriver sin utomhusvistelse går det att nästan exakt 

likställa. Alla lärare på IUS-förskolorna betonar att lärandet sker där naturen är, platsen har 

betydelse för lärandet.  

En anledning till att det är nästan identiskt kan ha att göra med att IUS själva använder sig av 

NCU:s definition när de formar sin pedagogik. Att lärandet skiftar mellan upplevelser och 

reflektioner är något som alla lärare arbetar med på sina förskolor och det är helt i enlighet med 

NCU:s definition.  

Att använda hela kroppen och alla sinnen är delar som är relevanta inom utomhuspedagogiken 

och alla lärare på IUS-förskolorna är överens om att det är delar som alla barnen får i deras 

verksamheter. Den teoretiska och praktiska kunskapen har ett samband och när barnen upplever 

med hela kroppen omsätter de det som läraren berättar om i teorin till praktik.  

På det ta v is  använder s ig  lärarna av begreppet  utomhuspedagogik  

Det är varierande om lärarna använder sig av begreppet utomhuspedagogik. De känner till 

begreppet men det är inte alla som använder sig av det. Lärarna kopplar begreppet till den 

pedagogik som deras förskolor bygger på, IUS. Även om lärarna till en viss mån använder sig av 

begreppet utomhuspedagogik är det ändå begreppet IUS-pedagogik som de känner är mest deras 

beskrivning av deras utomhusverksamhet. 

Lärarna kopplar IUS-pedagogiken till utomhuspedagogik, de tycker det är ungefär samma sak. 

I och med att lärarna kopplar sin pedagogik till utomhuspedagogik finns alla de olika 

perspektiven med. Kropps-, miljö- och platsperspektivet är alla delar av utomhuspedagogik och 

då lärarna arbetar med det uppfyller de perspektiven och influerar det i sin verksamhet.  
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Diskussion 

I denna del kommer resultaten från analysen att diskuteras ytterliga och kopplas till den tidigare 

forskningen som presenterades i början av examensarbetet. En jämförelse mellan 

frågeställningarna i relation till analysen kommer även att göras. Här kommer även jämförelsen 

mellan de olika förskolornas profileringar att diskuteras. Referenserna som görs under detta 

kapitel kommer inte att ange sidnummer, för att se sidnummer hänvisar författarna tillbaka till 

tidigare forskning.  

Litteraturåterkoppling  

Under denna del kommer som det står ovan att diskuteras resultaten kopplat till litteraturen som 

togs upp under tidigare forskning. För att det ska vara lätt att följa används samma rubriker i 

diskussion som de som finns under tidigare forskning.  

Lärarens ro l l  

Läraren spelar en stor roll i barnens lärande (Knight, 2011) och det är något som även kom fram i 

denna studie. Läraren ses som en medforskare som tillsammans med barnen upptäcker på 

barnens nivå (Björklid, 2005; Hyllested, 2007). Tillsammans med barnen studeras fenomen i dess 

naturliga miljö och sedan reflekterar de över de olika ekologiska systemen, exempelvis naturens 

förändring under de olika årstiderna. Som grund för de olika förskolorna är det barnens intresse 

som styr verksamheterna. 

  Anders Szczepanski skriver i sin licentiatavhandling (2008) att lärarna i hans studie kunde 

uppleva en osäkerhet i sin lärarroll utomhus och det påverkar utomhusundervisningen. Han 

fortsätter att skriva att läraren upplever det som mer bekvämt att vara inomhus och att kläder, 

väder inte är något hinder inomhus (Ibid.). I denna studie visas det att lärarna vid de traditionella 

förskolorna var lite mer osäkra att vara utomhus och att ta barnen utanför den egna gården, 

medan lärarna på IUS-förskolorna såg det som en naturlig del. Orsaken kan vara att lärarna på 

IUS-förskolorna är vana att vara ute med barnen och att de även har utbildning i det. IUS lärarna 

känner sig därför tryggar i sin lärarroll. På de traditionella förskolorna finns inte samma vana och 

trygghet, vilket kan bidra till att lärarna på de traditionella förskolorna föredrar att stanna på 

förskolegården.  

Lärande 

Denna studie visar att lärarna tänker på att lärandet sker både informellt och formellt, som 

Hyllested (2007) skriver om. Lärarna berättar om att barnen lär sig olika delar när de har en 
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specifik aktivitet men även att när barnen får leka som de vill kan ett lärande ske om något dyker 

upp under lekens gång. Skillnaden är dock att de traditionella lärarna oftast arbetar mer 

omedvetet. De utnyttjar barnens spontana lärande mycket mer, än att ha planerade 

utomhusverksamheter så som lärarna på IUS-förskolorna har. Lärarna på IUS-förskolorna har 

oftast en tanke med varför de går till just den platsen (barnen ska få öva på att klättra) eller varför 

de utformat sin gård med enbart naturmaterial. 

Det ekologiska tänkandet finns också bland lärarna i studien. Att barnen får lära sig om 

naturen i naturen, helt enkelt där det händer. Bilton (2012) anser att använda sig av naturen för 

att lära sig om det bidrar till att barnen får en respekt mot naturen och djuren som de kommer ha 

med sig resten av livet. Förskolorna i denna studie använder sig av naturen och dess olika 

årstider, i likhet med vad Bilton skriver om (ibid.). Lärandet blir mer verklighetstroget då de är 

utomhus och barnen kan knyta kunskapen till något de sett eller en viss plats (Szczepanski, 

Dahlgren, 2008). Lärarna på IUS förskolorna har dock tagit de ekologiska tankebanorna ett steg 

längre då de talar om att de genomför odling och kompostering på de olika förskolorna.   

Läroplanen, Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 2010) har inte direkt några delar som är 

kopplade till utomhusverksamhet, men lärarna i studien känner att de ändå kan koppla 

läroplanernas olika mål till deras utomhusverksamhet. De anser att oavsett var man är, ute som 

inne, kan man arbeta med dessa mål och bidra till att barn utvecklas. 

Barnen använder hela kroppen och alla sinnen när de är ute och leker. De tränar sin motorik 

och de tar in naturliga moment i sin lek så som smådjur, vattenpölar. Detta bidrar till ett ständigt 

lärande på olika nivåer, som Blanchet-Cohen & Elliot (2011) tar upp i sin text. Att barnen 

använder hela kroppen och tar in naturliga moment i leken lyfter lärare från de olika förskolorna 

fram.  

Utomhusmil jön 

När barnen får leka utomhus finns inte riktigt samma regler som inomhus, de får springa, hoppa 

och röra sig fritt på större ytor. De kan klättra på stenar eller i träd. Barnen får använda sig av 

hela kroppen och deras grovmotorik tränas. Även finmotoriken tränas genom att de kan bygga 

något med kottar, pinnar eller stenar. Barnen tar in naturen i sin lek (Blanchet-Cohen & Elliot, 

2011). I denna studie är det tydligt att alla lärare är måna om att barnen ska få röra på sig och att 

få utmaningar som utvecklar motoriken till skillnad mot inomhus. Det kan vara allt från att de 

äldre barnen får träna på att klättra på berg och träd till att de allra yngsta ska klara av att gå och 

springa på olika underlag. Lärarna i studierna tycker barnen använder sig av naturen i sina lekar.  

I naturen finns inget som är förbestämt utan allt kan vara vad som helst, det är barnens 

erfarenheter som hjälper dem i leken. Barnen upplever sin omvärld genom att använda sig av 

kroppen och ta på sin omgivning. I en naturmiljö finns som sagt inget som är förutbestämt utan 

en pinne kan vara många saker. Medan i en skapad miljö har de olika delarna ett bestämt 

användningsområde. En naturmiljö inbjuder barnen till att använda sin fantasi och sina 
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erfarenheter (Änggård, 2009 & 2012). IUS-lärarna använder sig till en stor del av naturen i lekarna 

och uppmuntrar barnen. Bland de traditionella förskolorna är det varierande. Barnen kan välja att 

använda sig av naturliga element i leken men gårdarna är oftast utformade på ett visst sätt. Det 

finns lekställen och material som är förutbestämt vad eller vilken lek barnen erbjuds att leka just 

där. 

Bilton (2005) anser att utforma gården med olika ”rum” är något som är bra och det gör att 

gården inbjuder till olika former av lärande. Lärandet kan ske i olika lekar, skapande, experiment, 

odling eller till och med genom en lugn vrå. Att utforma förskolans gård med olika ”rum” gör att 

barnen har möjlighet att välja var de vill vara och barnen behöver inte känna att de blir störda 

(Bilton, 2005). I denna studie är detta något som är varierande mellan de olika förskolorna 

oavsett profilering. Vissa har gården uppdelade i olika ”rum” medan andra tar det som finns på 

gården. Det kan vara att de redskap som finns är de som inbjuder till lek. 

Det är väsentligt att utomhusmiljön är formad på ett bra och pedagogiskt sätt. Den ska så 

långt det är möjligt vara organiserade på ett bra och strategiskt sätt liksom inomhusmiljön. Det är 

bra om materialet är lättillgängligt och att barnen kan välja själva vad de vill göra (Bilton, 2005). 

På de olika förskolorna som hade en gård att tillgå är materialet tillgängligt för barnen och de får 

själva välja vad de vill göra.  

Då barnen får vara utomhus vänjer de sig att använda sig av naturen och att uppskatta den. De 

lär sig att känna sig trygga i naturen och det skapas en speciell känsla till naturen (Änggård, 2010). 

Även då de kan utforska naturen på sina villkor, på sin nivå, stärks barnens självförtroende och 

naturen blir en naturlig del i deras vardag (Bilton, 2005). I denna studie berättar lärare att de 

återvänder till samma plats för att barnen ska få skapa en trygghet. De låter även barnen få 

upptäcka naturen på sina egna villkor och på deras nivå.  

Samband mellan frågeställningarna 

Under analysen togs studiens tre frågeställningar upp gentemot resultaten från intervjuerna. De 

delades upp mellan de olika profileringarna på förskolorna och resultatet visar på att det finns 

både likheter och skillnader (som kommer att diskuteras nedan).  

Det var först och främst lärarna inom IUS som ansåg att de arbetade med utomhuspedagogik 

och som använde sig av begreppet. Lärarna på de traditionella förskolorna ansåg inte att de 

arbetade med utomhuspedagogik, men de visste på ett ungefär vad det var.  

Sambandet mellan frågeställningarna för denna studie är att de är beroende av varandra och de 

ger ett djupare resultat. De behandlar utomhuspedagogik och utomhusverksamhet gentemot 

olika aspekter. Det är allt från hur lärarna skapar sin utomhusverksamhet till vad de anser att 

utomhuspedagogik är.  

Då det är frågeställningar som behandlar både hur lärarna formar sin utomhusverksamhet till 

vad begreppet utomhuspedagogik betyder för lärarna, gör det att en jämförelse mellan det som 

sker och det som tänks kan göras. Bara för att lärarna tänker på ett visst sätt och anser att de inte 
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använder sig av utomhuspedagogik kan deras verksamhet ändå kopplas till begreppet. Med 

frågeställningar av ungefär samma karaktär, men som var för sig ger individuella svar, blir 

resultatet för denna studie djupare och tydligare kopplat till syftet.  

Likheter och skillnader mellan traditionella- och I Ur och Skur-förskolor 

Syftet med denna studie är att öka kunskapen om hur lärare vid olika förskolor, traditionella och 

IUS, arbetar med utomhusverksamhet och beskriver den.  

Studien visar att lärarna betraktar utomhusvistelse som ett viktigt inslag i både de traditionella 

och IUS-förskolornas verksamhet något som Söderström, Mårtensson, Grahn & Blennow (2004) 

tar upp i sin text. Skillnaden är dock lärarnas olika syften med att bedriva verksamhet utomhus. I 

de traditionella förskolorna ligger barnens hälsa som ett grundargument för deras 

utomhusvistelse medan IUS syftar mer till ett lärande.  

Szczepanski och Dahlgren (2008) definierar fyra olika kategorier som lärarna i deras studie 

kategoriseras in i (Szczepanski & Dahlgren, 2008). I denna studie kan lärarna i de traditionella 

förskolorna sammankopplas med kategorin ”olika former av kroppsligt lärande”. Frisk luft, 

motion och rörelse anses som viktiga aspekter för barns lärande och varför det är viktigt med 

utomhusvistelse. IUS-förskolornas lärare kan kategoriseras in under rubrikerna ”olika sätt att 

lära”, där utomhusvistelsen betydelse syftar mer på barns lärande än hälsoaspekten. IUS lärarna 

talar om att barnen lär med hela kroppen och att de är viktigt med konkretion och delaktighet i 

lärandet. Både de traditionella- och IUS-lärarna anser att målet med att vistats i utomhusmiljön är 

att barnen ska utveckla positiva attityder till naturen, detta kan likställas med kategorin ”olika 

objekt för lärande”. Kategorin ”olika platser för lärande” är något som lärarna i de traditionella 

förskolorna betonar. De anser att barn lär sig hela tiden, i olika miljöer och kontexter. De talar 

om ett växelverkande samspel mellan inomhus- och utomhusmiljön (Szczepanski & Dahlgren, 

2008; Brügge, Glantz & Sandell, 2011).  

Skillnader i denna studie är även vilken miljö som anses vara en extraresurs för de olika 

verksamheterna. De traditionella lärarna anser att utomhusmiljön kan vara ett komplement till 

inomhusmiljön, medan lärarna på IUS-förskolorna anser att inomhusmiljön är ett komplement 

till deras utomhusverksamhet. 

Grahn (2007) skriver om att barnen oftast är på den egna gården när de är utomhus och det 

stämmer överens med barnen på de traditionella förskolorna. Barnen på IUS-förskolorna 

använder mer sina närområden än den egna gården när de är ute. I vissa fall finns inte ens en 

egen gård. Gårdarnas miljöer är olika beroende på förskolans läge och placering, men likheten är 

att de oftast har samma traditionella utformning av gungor, sandlådor och klätterställningar. 

Änggård (2012) talar om att de utformade lekredskapen avser en viss typ av lek och att de är 

viktigt för barnen att själva få skapa egna tolkningar, vilket naturmiljön kan främja till som är 

orörd. Hur profilerade IUS-förskolorna är, avgör gårdarnas utformning. Den förskola som har 
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starkast profilering har en gård som är mycket pedagogiskt utformad med naturmaterial istället 

för fabriksmaterial.  

Studien visar att IUS bedriver sin pedagogiska verksamhet i alla olika miljöer men att man 

utnyttjar mycket mer närmiljön runtomkring än de traditionella förskolorna. Lärarna verkar även 

ha olika syften med sina utomhusverksamheter då barnen på de traditionella förskolorna oftast 

har fri lek när de är utomhus och använder miljön som ett hem där de kan äta och umgås. IUS 

har ett mer ett växelverkande samspel mellan lek och lärande där de använder utomhusmiljön 

som ett klassrum och barnen får lära sig om naturen på olika vis. Det är något som Änggård 

(2010) skriver om.   

Både i de traditionella och på IUS-förskolor kan man se att lärarna utformar sina 

utomhusverksamheter efter NCU:s definition av begreppet utomhuspedagogik. Skillnader är 

dock att lärarna i de traditionella förskolorna inte kan koppla samman utomhuspedagogik med 

den verksamhet som de själva bedriver. Istället använder de begrepp som ”utomhusvistelse” och 

”utedag” när de talar om sin utomhusverksamhet. Lärarna i de traditionella förskolorna kopplar 

mer utomhuspedagogik till friluftsorienterade aktiviteter. De är inte medvetna om att de bedriver 

utomhuspedagogik i likhet med IUS-förskolorna. Lärarna på de traditionella förskolorna ser inte 

heller några kvalitativa skillnader i lärande inomhus respektive utomhus, förutom att 

hälsoaspekten ökar med regelbunden utomhusvistelse. De känner sig mer otrygga i den fysiska 

utomhusmiljön i jämförelse med IUS-lärarna. Lärarna på IUS-förskolorna å sin sida är mer 

medvetna om sin pedagogiska verksamhet. De vet att lärande inte sker per automatik utan läraren 

är medupptäckare med barnen. De har utvecklat en trygghet för den fysiska utomhusmiljön. Det 

är något som Szczepanski m.fl. tar upp i sin artikel (2007). 

Lika men ändå olika 

Förskolorna i denna studie har olika inriktningar, fyra av sju har en tydlig inriktning mot 

utomhusvistelse och de andra tre har ingen specifik inriktning. Denna studie lyfter fram både 

likheter och skillnader mellan dem. Dock pekar resultatet på att skillnaderna inte är så stora som 

lärarna själva tror. Frågor som väckts är; Varför tror inte lärarna på de traditionella förskolorna 

att de bedriver en pedagogisk verksamhet i likhet med I Ur och Skur-förskolorna? Är det för att 

de inte har den profileringen? 

Efter att resultaten har analyserats har det visat sig att de perspektiv som tagits upp i denna 

studie: kropps-, miljö- och platsperspektivet går att koppla till alla förskolorna. Lärarna arbetar 

med perspektiven på olika vis, både medvetet och omedvetet. Miljöperspektivet är det perspektiv 

som det går att förutsätta att bara IUS-förskolorna arbetat med men de traditionella arbetar också 

med det. Kropps- och platsperspektivet arbetar alla med då barnens utveckling är viktig och att 

var lärandet sker har betydelse. 
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Konklusion 

Ansatsen i detta examensarbete är en jämförelse mellan traditionella förskolor och I Ur och Skur-

förskolor. Det som studeras är hur lärarna förhåller sig till sin utomhusverksamhet och begreppet 

utomhuspedagogik.  

Resultaten visar att lärarna på förskolorna har ungefär samma värderingar och tankar vad 

gäller begreppet utomhuspedagogik. De stora skillnaderna är dock medvetenheten om hur lärarna 

använder sig av utomhusmiljön och benämningen på dess utomhusverksamhet. De traditionella 

förskolorna anser inte att de använder sig av utomhuspedagogik i sin verksamhet, medan lärarna 

på IUS-förskolorna anser att de gör det.  Slutsatsen i denna studie är att alla lärare använder sig av 

utomhuspedagogik, antingen medvetet eller omedvetet.  

Under examensarbetets gång har det varit relativt svårt att hitta forskningsbaserad litteratur 

som är från förskolan och inom Sverige, vad gäller utomhuspedagogik. Det finns däremot en hel 

del forskning som gjorts i andra länder, där utomhuspedagogik har ett större anseende bland 

annat genom läroplaner. Den litteratur som har hittats som är från Sverige är riktade mot skolan. 

Därför skulle det kunna vara ett förslag för fortsatta studier att göra forskning baserad på barnen 

i förskolan. De studier som finns om utomhuspedagogik har oftast ett hälsoperspektiv. Därför 

skulle det vara intressant med forskning utifrån ett annat perspektiv, exempelvis barn och lärare. 

Författarna till detta examensarbete hävdar att lärarna på de traditionella förskolorna bör bli 

mer medvetna om sin utomhusverksamhets betydelse för barns lärande och utveckling. Att sätta 

ord på sitt förhållningssätt och att inte vara rädd för att använda naturen i ett lärande syfte. 
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Bilaga 1 – Brev till lärarna 

Hej! 

 

Våra namn är Emilia Sandberg och Sara Carlsson Kravik vi läser lärarprogrammet på Uppsala 

Universitet. Vi är nu inne på vår sista termin och kommer snart att börja arbeta som 

förskollärare. Denna termin ska vi skriva vårt examensarbete och vi har valt att titta på lärarens 

syn på utomhusverksamheten.  

 

Vårt syfte är: ” Syftet med denna studie är att öka kunskapen om vad lärare vid traditionella 

förskolor respektive I Ur och Skur-förskolor uppfattar karakteriserar deras pedagogiska 

verksamhet som bedrivs utomhus.” 

 

Vi undrar om vi skulle kunna få komma och intervjua Dig. Vi genomför gärna intervju på 

förskolan och vi anpassar hos för att det ska bli så bra som möjligt för Dig. Vi kommer att spela 

in intervjun för att det ska bli lättare för oss senare att analysera svaren, vi hoppas att detta går 

bra. Vi räknar med att intervjun kommer ta 30-45 minuter.  

 

Vi vill vara tydliga om att vi följer de etiska riktlinjer som finns för denna form av arbeten och att 

Du när som helst kan dra dig ur. Vi garanterar även att Du kommer att vara hemlig, alltså Ditt 

namn och namnet på förskolan kommer inte att lämnas ut. Utan i examensarbetet kommer alla 

namn och vissa beskrivningar att fingeras.  

 

Tacksamma för svar! 

 

Mvh Emilia Sandberg och Sara Carlsson Kravik 
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Bilaga 2 – Intervjuprotokoll 

Tema 1 – Bakgrund 

Undertema a – Ålder på barnen som du arbetar med. 

Undertema b – Hur länge har du arbetat med verksamheten? 

Undertema c – Vad har du för utbildning? 

 Undertema c1 – Har du gått några påbyggnadskurser?  

Tema 2 – Barns utomhusvistelse 

Undertema a – Beskriv var ni var senast när ni var ute. 

 Undertema a1 – Hur ser er närmiljö ut? 

 Undertema a2 – Hur ser er gård ut? 

Undertema b – Varför väljer ni att vara där ni är? 

 Undertema b1 – Inomhus? 

 Undertema b2 – Utomhus? 

Undertema c – Hade ni något syfte med er utomhusverksamhet? 

 Undertema c1 – Hur såg planeringen ut? 

 Undertema c2 – Är det någon skillnad på er planering utomhus och inomhus? 

Tema 3 – Möjligheter och hinder 

Undertema a – Vad finns det för möjligheter att arbeta med utomhusverksamhet?  

Undertema b – Vad finns det för svårigheter att arbeta med utomhusverksamhet? 

Undertema c – Är målen för utomhusvistelse i Lpfö98 tillräckligt tydliga? 

 Undertema c1 – Är er utomhusvistelse i linje med Lpf98:s intentioner? 

 Undertema c2 – Vilka delar i Lpfö98 anser du kan kopplas till utomhusvistelse? 

Tema 4 – Utomhuspedagogik 

Undertema a – Känner ni till begreppet utomhuspedagogik? (Vad kallar ni ert sätt att arbeta 

på?)  

 Undertema a1 – Vad är utomhuspedagogik för dig? 

 Undertema a2 - Hur är din syn på utemiljön som en extra resurs? 

Undertema b – Arbetar ni med utomhuspedagogik, i så fall hur? 

Undertema c – Hur använder du utomhusmiljön i ett lärandesyfte? 


