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Abstract 

 
 
Arbetets art: Examensarbete ”Att utforska pedagogisk verksamhet” 15 högskolepoäng i utbild-

ningsvetenskap. 

 

 Lärarutbildning 210 hp. 

 Inriktning förskoleverksamhet – grunden till lärande  

                                            Inriktning GSME – grundläggande perspektiv på svenska,  

 matematik och engelska. 

 

  

Titel:  Uterummet – en kunskapskälla? Hur pedagoger resonerar kring uterummet som 

pedagogiskt verktyg i matematik och övrigt lärande.  

 
Engelsk titel:   Room of nature - source of knowledge? How pedagogues reason  about the room 

of nature as a pedagogical tool in mathematics and other learning.  

 

Nyckelord: Utomhuspedagogik, utomhusmatematik, kreativitet, samspel, samtal och sinnen.  

 

Författare: Kamilla Andersson, Sofia Gunnarsson och Ahnna Sköld  

 

Handledare:  Agneta Thörner  

 

Examinator: Erik Ljungar  

 

 

 

BAKGRUND: 

 

Uterummet ska ses som en möjlighet för att upptäcka och uppleva olika känslor som nyfikenhet, trygghet, upp-
täckarlust och inspiration. Detta tar de olika läroplanerna fasta på. Förespråkare för utomhuspedagogik har under 

århundrade sett att barn behöver både teori och praktik för att tillägna sig ett lärande. Barn lär sig matematik 

lättast om de får lära sig i ett samspel, sammanhang och genom samtal med varandra och med vuxna. För att 

barn lättare ska kunna tillgodogöra sig ett lärande bör de få använda sina sinnen och sin kropp. När de får använ-

da sig av detta kommer erfarenheterna och av erfarenheterna skapas en stadig grund för fantasi och kreativitet.  

 

 

SYFTE: 

 

Vårt syfte med undersökningen är att ta reda på hur pedagoger resonerar kring uterummet som ett pedago-

giskt verktyg i matematik och övrigt lärande. 

 

 

METOD: 

 

Studien har inspirerats av en fenomenografisk ansats där kvalitativa intervjuer använts som metod. Åtta pedago-

ger som arbetar inom förskola och skola har intervjuats.  

 

 

RESULTAT: 

 

Resultatet har resulterat i fyra kategorier som redogör för pedagogernas syn på uterummet. Resultatet visar att 

alla pedagogerna såg uterummet som ett lärandetillfälle där matematiken synliggörs och blir mer konkret 
genom samtal. Pedagogerna ser sambandet mellan barnens upptäckter och deras kreativitet och fantasi, vilket 

i sin tur ger ett ökat lärandetillfälle. Utomhus kopplas sinnena på automatiskt och barn behöver erfarenheter 

genom sinnena för att det ska bli en bestående kunskap.  
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1 Inledning 
 

Utomhuspedagogik är en pedagogisk metod som enligt dess förespråkare syftar till att väx-

la mellan den traditionella bokliga bildningen i klassrummet och bildning genom sinnliga 

erfarenheter ute i olika landskap (Dahlgren & Szczepanski, 1997). Det vill säga lärande-

upplevelser som stimulerar alla sinnen och på så sätt förbättrar inlärningsförmågan anser 

hjärnforskaren Matti Bergström (1991). Genom den sinnliga stimulansen kan lärandet bli 

en lustbetonad upplevelse oavsett ämne. ”Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som 

syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse och reflektion grundat på konkreta erfaren-

heter i autentiska situationer” (Linköpings universitet, Centrum för Miljö- och Utomhuspe-

dagogik, 2009-04-06).  

 

Tanken om att kunna ha en pedagogisk verksamhet ute väcktes under vår specialisering 

bild. Där upptäckte vi att lärande inte alltid behöver ske i vår inomhusverksamhet. Vi insåg 

att det borde finnas möjligheter och kunskaper till att skapa en pedagogisk verksamhet ute. 

”Naturmiljö ger barn en möjlighet att uttrycka sig själva på sina egna villkor och tydligare 

uppleva en åtskillnad mellan sig och omgivningen” (Norén-Björn, Mårtensson & Anders-

son, 1993:22). Det finns många bra anledningar till att vara ute med barnen, Forskning av 

Kaplan & Kaplan (1994) säger att barn blir lugnare och mindre stressade av utomhusmil-

jön. De får också använda alla sina sinnen och de lär sig genom konkreta upplevelser. Vi 

pedagoger kan utforska med barnen och utgå från vad barnen vill lära sig. I Läroplanen för 

förskolan – Lpfö 98 och Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet - Lpo 94 läggs det stor vikt på hur betydelsefullt det är att vistas i naturen 

(Lärarförbundet, 2004). 

 

Vi ser utomhuspedagogik som ett lärande och ett pedagogiskt verktyg. Vi vill se uterum-

met som en möjlighet till en massa olika lärande. Både fri lek och planerade aktiviteter i 

bland annat matematik. Matematik utomhus kan bli tydligare för barnen genom konkreta 

handlingar. Uterummet ska inte ses som något hinder. Under vår verksamhetsförlagda ut-

bildning har vi sett att barn tillägnar sig kunskap utan att de är riktigt medvetna om det, 

genom strukturerad lek utomhus. På så sätt inspirerar vi barnen att lära sig nya saker. Vi 

har också sett att miljön, ute som inne spelar stor roll för barnens utveckling. Det vi vill 

med detta arbete är att se om pedagoger ser lärandet utomhus som ett komplement och nå-

got lustfyllt i förskola/skola.  
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2 Syfte och frågeställningar 
 

2.1 Syfte 

 

Vårt syfte med undersökningen är att ta reda på hur pedagoger resonerar kring uterummet 

som ett pedagogiskt verktyg i matematik och övrigt lärande. 

 

2.2 Forskningsfrågor 

 

- På vilket sätt använder pedagogerna sig av utomhuspedagogik? 

- Vilka tankar har pedagogerna kring utomhuspedagogik? 

- Hur resonerar pedagogerna kring matematik utomhus? 
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3 Bakgrund 
 

Vi har sökt på LIBRIS, genom referenslistor och tidigare examensarbeten med inriktningen 

utomhuspedagogik och hittat förslag på böcker och avhandlingar som kunnat användas i 

studien. Genom att söka på databasen ERIC om utomhuspedagogik hittades flera veten-

skapliga artiklar och böcker som var relevanta för ämnet. De sökord som användes var 

outdoor, education och children. 

 

I detta inledande kapitel kommer det att tas upp hur litteraturen definierar utomhuspedago-

giken. I bakgrunden kommer det också att tas upp historik, styrdokument, utomhusmate-

matik och möjligheter/svårigheter med utomhuspedagogik. Det kommer även att tas upp 

likheter och olikheter kring utomhuspedagogik i svensk och utländsk litteratur.   
 
 

 

3.1 Definition  

 

3.1.1 Definition av utomhuspedagogik 

 

Vår definition av utomhuspedagogik är när pedagoger har en pedagogiskt tanke bakom de 

lärosituationer som sker och uppstår utomhus. Lärosituationer kan vara allt från att få bar-

nen att känna trygghet ute, lära känna naturen, samspela med andra barn och vuxna, få upp-

täcka nya saker och utveckla sin fantasi. Det kan självklart även vara rena ”skolkunska-

per”.  

 

 

3.1.2 Definition av begrepp  

 

 Med begreppet barn menar vi alla barn mellan 1-5 och 7-11 år som går i förskolan och 

skolan. Studien har inte genomförts i någon förskoleklass. 

 Med begreppet pedagog menar vi lärare från förskolan upp till tredje klass i skolan.  

 Med uterummet menar vi allt som finns utanför ytterdörren. Vi menar att uterummet är 

samma sak som utomhus. 

 

 

3.1.3 Definition av förskola 

 

Förskola är en verksamhet för barn från ett år upptill skolstarten. Detta är en pedagogisk 

verksamhet som har en egen läroplan från utbildningsdepartementet och det innebär bland 

annat att lägga grunden för ett livslångt lärande. 

 

3.1.4 Definition av grundskola 
 

Grundskola är en obligatorisk verksamhet för barn från sju år upptill sexton år. Detta är en 

pedagogisk verksamhet som har en egen läroplan och kursplaner från utbildningsdepartemen-

tet. Kursplanerna innefattar mål att sträva mot och uppnåendemål.  
 

 

 

 

 

 



 7 

3.2 Historiska rötter 

 

Att vistas utomhus är inget nytt påfund. I Sverige har människor levt med naturen och haft 

inslag av jordbruk i cirka 4-6000 år (Brügge, Glantz & Sandell, 1999). Om vi fokuserar på 

utomhuspedagogik och de pedagoger genom tiderna som har presenterat eller förespråkat 

denna filosofi/pedagogik så får vi upp namn som Aristoteles, Commenius, Piaget, Rosseau, 

Fröbel, Key, Dewey och Vygotskij. Molander et al. (2006) skriver om några av dessa före-

språkare och hur de ser på hur barn får in lärandet i matematiken.  

 

Aristoteles (394-322 f.Kr) tog fasta på att gå ifrån det verkliga till det teoretiska.  

Johan A Comenius (1592-1670) trycker på att barn får kunskap om de har en rejäl grund. 

Han vill att lärandet ska utgå från naturen. Barnen bör fundera själva vad de ser i uterum-

met och reflektera istället för att läsa litteratur och lyssna på andras upptäckter. Jean Jac-

ques Rosseau (1712-1784) fortsatte på Comenius teori om att upptäcka och reflektera själv. 

Dahlgren och Szcepanski (2007) skriver att anledningen till att Rosseau blev en så framstå-

ende person var att han ansåg att barnets verklighet och erfarenhet var väldigt viktig som 

utgångspunkt för lärande. Wallström (1992) ansåg att Rousseau ansåg det var viktigt att 

barnen fick fysisk aktivitet i deras utbildning. Hon skriver också att Rousseau ville att bar-

nen skulle lära sig direkt från erfarenheter utomhus istället för att läsa om det inomhus i 

böcker.  Fröbel (1782-1852) var en naturfilosof. Han ansåg att barn och människor skulle 

leva och vistas nära naturen för att få erfarenheter som var av största betydelse för deras 

fortsatta utveckling. Desto tidigare barnen presenteras för naturen desto tidigare förstår de 

samspelet (Wallström, 1992). Hon skriver vidare att Fröbel ansåg att materialet pedagoger-

na ger barnen att arbeta med är viktigt. Kroppen och handen skulle vara barnets viktigaste 

verktyg, och dessa två verktyg använder barnen mycket när de vistas ute. Aktiviteterna 

som görs i verksamheterna bör alltid ske konkret. Utomhuspedagogiken bygger på teori 

och praktik och som Fröbel menar är att barnen ska handla praktiskt, men fundera efteråt 

vad som hände. Det Fröbel ville ha sagt med sina tankar, var att barnen skulle få en natur-

upplevelse och det viktigaste var inte själva arbetssättet som det gjordes på. Ellen Key 

(1849-1926) var en stor förespråkare till den alternativa reformpedagogiken. Hon såg bar-

net som en växt som behövde både frihet och näring. Pedagogen skall finna tillhands och 

vara medupptäckare, men inte störa och bestämma för mycket. Key ansåg att barnet skulle 

står i centrum där individen, personligheten och hans/hennes behov skulle tas fram. Detta 

kan enligt Key ske lättare utomhus (Key, 1995).  

 

John Dewey (1859-1952) som var en amerikansk filosof, psykolog och pedagog var mot-

sägande till att gå från praktik till teori. Det var han som skapade begreppet ”learing by 

doing” (att lära genom att göra), det här är en aktivitetspedagogik där teori, praktik, reflek-

tion och handling hänger samman (Dewey, 2004). Han pratar också om intelligent action. 

Detta är att barnen ska se och bekräfta problemet, men också testa tänkbara lösningar ge-

nom aktiv handling. Deweys utgångspunkt var att all kunskap måste kunna bli till nytta och 

ha verklighetsanknytning. Uppdraget som skolan har är att ge levande kunskap till barnen. 

Genom övningar som är praktiska och verklighetsförankrade, lär man sig på bästa sätt. Han 

menar att skolan ska likna det vardagliga livet som finns utanför skolan. Skolan ska ses 

som en inkörsport till att kunna fungera i samhället, både för barnens egna personliga ut-

veckling och för samhällets framtid (Dewey, 2004).  

 

Lev S. Vygotskij (1896-1934) var en forskare inom psykologi som levde i Ryssland mellan 

1896-1934. Enligt Nordahl och Skappel Misund (1998) kan man se att den teoretiska för-

ankringen hos utomhuspedagogik har sitt ursprung från bland annat Vygotskij. Han kopp-

lar samman människors relation till omvärlden, samhället och naturen . Vygotskij menar att 

barn lär sig genom aktiviteter, han menade att människan inte kan leva utan aktivitet och 
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rörelse. Bråten red. (1998) menar att Vygotskij betonade att barn utvecklas och lär sig ge-

nom att vara aktiva individer . 

 

Grunden för inlärning är ett socialt samspel mellan människor. Det är först i samspel med 

andra människor som barn kan gå vidare i sin utveckling för att senare kunna lösa liknande 

problem ensam (Nordahl & Skappel Misund, 1998). Vygotskij (1995) menar att barnen ska 

få mer och mer kunskap, men för att få denna kunskap krävs det en förförståelse. Detta 

görs teoretiskt inomhus för att sedan praktiskt genomföras utomhus. Det är viktigt att ele-

vernas erfarenhetsvärld knyts till skolans ämnesvärld, vi som pedagoger ska skapa situatio-

ner där elevernas tankar utmanas, enligt Vygotskij. Han skriver att fantasin är grunden för 

allt vetenskapligt skapande. Detta skapande och barns kreativa processer är viktigt för 

barns utveckling. Fantasin bör genomtränga allt i skolan, både det praktiska och det teore-

tiska. Han menade att det är viktigt att vidga barns erfarenheter för att skapa en stadig 

grund för fantasi. Fantasin är på så sätt beroende av erfarenheter. Molander et al. (2006) 

menar att Vygotskij betonade fantasin och kreativitetens betydelse. Fantasi är viktigt, inte 

minst i matematiken där man ställs inför matematiska problem och då gäller det att vara 

kreativ och hitta lösningar . 

 
Nordahl och Skappel Misund, (1998) skriver att Jean Piaget (1896-1980) hävdade att barns 

aktiviteter och egna intressen är grunden för kognitiv utveckling. Barn utvecklas från olika 

stadium med hjälp av egna erfarenheter, handlingar och konkreta arbetsätt. Han hävdade att 

konkreta material och aktiva handlingar är viktigast i undervisningssituationer med barn. 

Dessa situationer uppstår naturligt i utomhuspedagogiken. Enligt Nordahl & Skappel Mi-

sund (1998) menar Piaget att människor har ett behov av att utforska. Det är denna lust 

efter äventyr och upptäckter som lärare borde fokusera på när de planerar för barns inlär-

ning. Barn kan styra sin egen inlärning om de får använda sig av aktivitet och kreativitet. 

De behöver även valmöjligheter för att själva hitta den mest lämpliga metoden som stimu-

lerar deras utveckling. 

 

 

3.3 Styrdokument 

 

Den svenska grundskolan och förskolan styrs av läroplaner som utbildningsdepartementet  

utformat. Dessa två verksamheter har olika läroplaner, Läroplan för det obligatoriska skolvä-

sendet, förskoleklassen och fritidshemmet - Lpo 94 och Läroplan för förskolan - Lpfö 98 

(Lärarförbundet, 2004). Likheterna mellan de två läroplanerna är att båda har mål att sträva 

mot, vilka är grunden för det pedagogiska arbetet i de olika verksamheterna. Skillnaden mel-

lan läroplanerna är att läroplanen för skolan har uppnåendemål och kursplaner i varje ämne, 

vilket förskolan inte har. 

 

Lpo-94 anger strävansmål och uppnåendemål för undervisningen i varje ämne. Strävans-

målen anger inriktningen på skolans arbete och uppnåendemålen uttrycker vad eleverna 

minst ska ha uppnått när de lämnar skolan. Skolan ska sträva efter att varje elev utvecklar 

nyfikenhet, lust att lära och tillit till det den egna förmågan. Detta görs genom varierande 

arbetssätt, där utomhuspedagogiken kan vara en del av det. Skolan ansvarar för att varje 

elev ska behärska ett grundläggande matematiskt tänkande och kunna tillämpa det i var-

dagslivet. Läroplanen för skolan kompletteras även av kursmål i varje ämne. Kursplanerna 

för matematik säger att skolan i sin undervisning i matematik skall sträva efter att eleven 

ökar intresset för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att 

lära sig matematik och att använda matematik i olika situationer, bland annat utomhus 

(Skolverket, kursplaner för matematik). Lpfö 98 ska sträva mot att varje barn ska upptäcka 
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matematik, förstå enkla naturvetenskapliga fenomen och tillägna sig nya begrepp, det me-

nas att ha ett matematiskt språk och förstå matematiska symboler. De ska utveckla sin för-

måga att konstruera med hjälp av olika material, vilket uterummet erbjuder. Barnen ska 

också upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang och förstå grundläg-

gande begrepp, som tal, mätning och form.  

 

3.4 Utomhusmatematik 

 

Enligt Malmer (2002) är det pedagogens roll att belysa matematikens betydelse genom verk-

lighetsförankrade exempel, detta för att fånga och behålla barnens intresse och engagemang i 

matematik. Det är också viktigt med varierande arbetssätt i matematik, genom att variera ar-

betsätten, bland annat genom utomhusmatematik låter man barnen uppleva och upptäcka det 

spännande i matematiken. Barn är aktiva och vill upptäcka och undersöka, de vill med andra 

ord lära sig saker. Utomhuspedagogik som arbetssätt ger ökat samarbete barnen emellan som i 

sin tur visar på samtalens och diskussionernas vikt i matematik. Genom dessa samtal, diskus-

sioner och argumentationer utomhus lär sig barnen att lösa problem. I utomhuspedagogiken 

använder man ofta laborativa, konkreta och upptäckande arbetssätt, detta ger barnen värdeful-

la redskap, som att reflektera, argumentera och diskutera. Genom att använda utomhuspeda-

gogik som ett arbetssätt i matematik kompletteras det traditionella individuella räknandet med 

gruppverksamhet och intressanta diskussioner. Linderoth och Berggren (1996) menar att det 

talas om att matematiken måste bli mer intressant för barnen. De menar att utomhuspedagogik 

kan vara ett bra arbetsätt. Utomhus får barnen använda verkligheten som utgångspunkt och 

där finns stora möjligheter att tala matematik. Genom att tala matematik får barnen större för-

ståelse för bland annat matematikbegreppen. Magne (1998) menar att barn lättare kan lära sig 

matematiska begrepp genom att iaktta omgivningen och skapa matematiska föreställningar 

genom intryck från dessa upplevelser. Aktiviteter i utemiljö stimulerar till begreppsinlärning-

en. 

 

Strävansmålen säger att skolan inom ämnet matematik ska sträva efter att barnen utvecklar ett 

intresse för matematik, inser att matematik spelar en viktig roll i vardagen, inser värdet av 

matematiken och kan argumentera för sitt tänkande. Detta kräver att barnen får vara med och 

utforska matematiken och ges möjligheter till att se att ”matte” inte bara finns innanför klass-

rummets väggar. En stor vinst med utomhusmatematik är att ”skolkunskaperna” får användas 

och prövas i verkligheten och på så sätt förstärks, detta medför även att en genuin förståelse 

för matematik utvecklas (Molander et al. 2006). Magne (1998) menar att kompetens inom 

ämnet matematik inte enbart innebär den akademiska kompetensen utan också den problem-

lösning som finns i vardagslivet. Att lära in matematiken genom vardagen blir tydlig utomhus 

för barnen då de skapar sin egen matematik genom sociala samspel. För att barnen ska kunna 

få de positiva tankar i matematik som de behöver för att hålla sitt intresse vid liv, behöver 

pedagogerna kombinera både arbete och lek, vilket med fördel kan ske utomhus till exempel 

genom uppdragskort med matematiska problem. 

 

Ulin (1996) skriver att det är viktigt att skolan ger barnen utrymme för kreativitet och han 

menar att verklig matematik utomhus ger stort utrymme för just kreativitet. Matematiken bor-

de vara som ett äventyr för barnen, matematik ska vara spännande och det kan den bli utom-

hus. Malmer (2002) menar att varierande och kreativa lösningar stimuleras i matematik när 

barnen får vara delaktiga i sin inlärningsprocess istället för att pedagogen ska presentera typ-

exempel för dem. Pedagoger bör utnyttja barns kreativitet och utgå från verkligheten i den 

mån det är möjligt för att matematiken ska bli en bestående kunskap. Den matematiska språk-

utvecklingen kan även påverkas positivt genom utomhusmatematik, då barnen får använda 
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uttrycksformer som stimuleras av deras fantasi och kreativitet. Många barn har tyvärr ett brist-

fälligt språk i matematik och pedagogerna måste se till att deras matematiska ordförråd ut-

ökas. För att pedagogerna ska kunna berika barnens språk behöver barnen naturliga tillfällen 

för att lära sig att tala ”matte”.  

 

Barn har en naturlig nyfikenhet och fantasi. Molander et al. (2006) menar att pedagoger bör 

skapa situationer där barnen får använda sina tidigare kunskaper och erfarenheter, hela sitt jag 

och inte minst sin fantasi. Sådana situationer skapar pedagoger med fördel utomhus i en na-

turlig miljö. Ute får barnen använda sin kropp och alla sina sinnen, vilket gör matematikinlär-

ningen lättare. ”Omkretsen blir lättare att förstå och beskriva om man har mätt ett träd med 

sina armar och känt på trädets stam” (Skoglund red. 1992:12). Får barnen känna, smaka, luk-

ta, se och höra matematiken blir den lättare att förstå.  

 

3.5 Möjligheter med utomhuspedagogik 

 

”Låt naturen bli en möjlighet”( Brügge & Szczepanski, 1999:23). De ser naturen som en 

möjlighet att upptäcka och uppleva olika känslor, som nyfikenhet, trygghet, upptäckarlust, 

inspiration m.m. De flesta teoretiker har under århundraden sett att både teori och praktik 

behövs för att tillägna sig kunskap. Brügge och Szczepanski skriver vidare, på grund av att 

den mesta undervisningen eller aktiviteterna hålls inomhus, är det viktigt för kroppen och 

hjärnan att få rörelse och sinnlig erfarenhet. Vilket barnen får genom utomhuspedagogik. 

Utomhuspedagogiken innebär inte att kunskapen bara kommer genom text eller ord utan 

genom alla sinnen och hela kroppen till exempel att leta upp ett träd som är lika högt som 

barnet själv. Meningen är att den vanliga undervisningen eller aktiviteterna inomhus ska 

kompletteras med uterummet. Om vi gör detta kan vi öka barnens motivation och nyfiken-

het. 
 

Tanken är att uterummet ska bli en lika självklar plats för lärandet som klassrummet, för-

skolans lokaler, bibliotek och föreläsningssalar. Utevistelsen kan skapa ett sammanhang 

och upplevelser för varje barn.  Upplevelserna kan ske genom till exempel drama, musik, 

matematik, slöjd, hantverk, lek och rörelse. Det finns många fördelaktiga effekter med ute-

rummet, barns lek, motoriska utveckling, hälsa och koncentrationsförmåga. Det är pedago-

gernas jobb att omsätta dessa fördelar till praktisk och konkret handling. Det finns flera 

möjligheter säger Brügge och Szczepanski (1999) med att vara ute. Då naturen är varia-

tionsrik får barnen lära sig ett fysiskt motstånd, utmaningar och samarbete med andra barn, 

detta medför att de utvecklar social kompetens. Ericsson (2002) skriver precis som Brügge 

och Szczepanski (1999) att barn får bra social träning, mer social kompetens och detta kan 

ge mindre konflikter utomhus. Detta beror enligt Ericsson (2002) att uterummet har större 

ytor och barnen känner sig mindre påpassade i gruppen. Det finns många olika alternativ 

som gör att varje enskilt barn kan agera som de känner för. Gruppen får också gemensam-

ma upplevelser ute som gör att gruppen kan bli mer sammansvetsad.  

 

Skoglund red. (1992) menar att utomhuspedagogik innebär att inlärningen gynnas av akti-

viteter som ofta sker i grupp, där barnen får chans att byta åsikter och erfarenheter om det 

som de håller på med. Genom att arbeta tillsammans och lösa uppgifterna tillsammans så 

kan man lära sig i ett samspel, man lär sig av varandra. Detta kan barnen göra genom att 

studera en insekt där de kan samtala om vad de ser. Ericsson (2002) skriver att det inte bör 

vara en parallellprocess till någon annan undervisning eller aktivitet, utan att pedagogerna 

ska se uterummet som en naturlig del och som en självklarhet i verksamheten. Däremot 

skriver Brügge och Szczepanski (1999) att vi pedagoger ska se inne och ute verksamheten 

som något parallellt och att de ska komplettera varandra. 
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Ericsson (2002) anser inte heller att pedagoger bör vara ute då och då, utan få en regelbun-

denhet. Barn kan få svårt att se ett sammanhang och att det inte riktigt blir en del av varda-

gen. Pedagogerna bör se att regelbundenhet och att återvända till samma plats kan ge större 

trygghet i gruppen och detta medför att barnen kan bli mer mottagliga för att ta in kunskap, 

information och upplevelser i naturen. Nyhus Braute och Bang (1997) pratar om upplevel-

ser i naturen. De skriver att pedagoger ibland gör vissa saker för att det ska gå undan och 

låter inte barnen testa och uppleva. Genom att göra detta kan möjligheterna tas ifrån bar-

nets erfarenheter som är grundläggande för deras fortsatta utveckling. Nyhus Braute och 

Bang vill säga är att den bästa grunden pedagoger kan lägga för barnen är att de ska trivas 

och få uppleva olika saker i till exempel naturen. De skriver vidare för att pedagoger ska 

väcka ett intresse för barnen i naturen. Nyhus Braute och Bang tar upp att dansken Bent 

Leicht Madsen har gjort en undersökning av vuxnas syn på naturrummet. Han har kommit 

fram till att de vuxna som har bra upplevelser och erfarenheter av naturen när de är små, 

för lättare över detta till barnen. Därför måste pedagoger vara medvetna och börja arbeta 

med naturen tidigt med barnen, på grund av att barnens attityder och inställningar formas 

bäst i barndomen. 

 

Utevistelse kan ge barn ett ökat självförtroende och ökade individuella kunskaper. Det kan 

även stimulera en helhetsutvecklig hos barnen. Barnen får möjlighet att använda alla sina 

sinnen och ta del av den egna inlärningen på ett aktivt sätt. Genom utevistelsen kan barnen 

utveckla en trygghet till den egna förmågan och sina egna möjligheter. Naturen erbjuder 

människor utmaningar oavsett färdigheter, i naturen kan alla åstadkomma någonting utifrån 

sin egen bakgrund och förutsättningar. Barn utvecklar kunnighet och förståelse om de får 

delta i meningsfulla aktiviteter som inspirerar till utforskande (Nordahl & Skappel Misund, 

1998). Nyhus Braute och Bang (1997) menar när barn möter naturen, det vill säga omgiv-

ningen runt sig, lär de sig hur den fungerar. De får användning av alla sina sinnen genom 

att de lär sig hur naturen smakar, luktar, låter, ser ut och känns. Naturen erbjuder ett varie-

rat sinnesintryck av rörelser, ljud, former och dofter som talar till barns sinnen på ett sätt 

som ingen annan miljö kan. I naturen får barn möjlighet att uppleva och upptäcka den sin-

neliga erfarenhetens kunskap, då förankras upplevelserna djupare i minnet. 

  

Nyhus Braute och Bang (1997) menar vidare, om närmiljön blir till en naturlig del av un-

dervisningen får barnen både ämneskunskaper och kunskaper om sin egen kultur, miljö och 

natur. Om pedagogerna undervisar ute kan det som lärs ut knytas an till något välbekant 

och konkret, det blir på så sätt intressantare och mer meningsfullt för barnen. I mötet med 

naturen och vår närmiljö lär barnen känna sig själva och skapar sig en egen kunskap. 

Grunden för kunskap är upplevelser (Isberg, 1995). Granberg (2005) menar att utemiljön 

och därmed närmiljöns tillfällen till utforskande och lärande är oändliga. Nordahl och 

Skappel Misund (1998) skriver att upplevelser och upptäckter som görs i en naturenlig  

miljö ger barnen större förmåga till inlärning än den kunskap som lärs ut teoretiskt. I en 

naturenlig miljö lär sig barn i ett sammanhang, de får ett helhetsperspektiv på lärandet. 

Barnen lär sig även att upptäcka skillnader och likheter på ett mer naturligt sätt. Carlgren 

red. (1999) skriver precis som Nordahl och Skappel Misund (1998) att i den autentiska 

miljön får barnen en verklig upplevelse och kan lära sig lättare, vilket sker utomhus.   

 

 

3.6 Svårigheter med utomhuspedagogik 

 

Bergholm (2009) skriver att de flesta pedagoger ser det positivt att ta ut verksamheten. 

Däremot kan det finnas vissa hinder eller svårigheter, det kan vara brist på tid, skolans 

läge, alltför stora barngrupper, för få pedagoger, brist på ekonomiska resurser och pedago-
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gernas egen kompetens inom utomhuspedagogik. Dessa svårigheter är vad pedagogerna 

upplever enligt sammanställningen. Det finns också en aspekt att barnen inte har förmågan 

att vistas utomhus. Bergholm skriver vidare att barn som inte har mycket erfarenhet att 

vara ute i naturen och arbeta fritt, lätt kan tappa fokus, bli okoncentrerade och försämra 

tillvaron för resten av gruppen. Genom okunskap för naturen och utomhusvistelse kan bar-

nen uppleva rädsla att vara i en okänd miljö. En annan nackdel kan vara att föräldrarna kan 

ställa sig tveksamma inför att deras barn undervisas utomhus på grund av att de tror att 

barnen inte uppnår målen som finnas i skola/förskola. Nyhus Braute och Bang (1997) skri-

ver också att vissa föräldrar inte skickar med rätt kläder efter årstiderna.  

 

 

3.7 Likheter och olikheter kring utomhuspedagogik i svensk och utländsk litteratur  

 

Efter att ha läst både svensk och utländsk litteratur om varför pedagoger bör ha utomhuspeda-

gogik ser man både likheter och olikheter. Hammerman, D., Hammerman, W. och Hammer-

man, E. (2001) skriver att inlärningen utomhus blir mer effektiv genom att barnen får första-

handsupplevelser och direkta erfarenheter, än att bara få indirekta och verbala erfarenheter 

inne i verksamheten. Författarna skriver vidare att barnen måste ut i utomhusmiljön för att få 

en förståelse för naturen och hur den påverkas hela tiden. Att driva utomhuspedagogik är ett 

steg i rätt riktning angående hållbar utveckling. Detta håller Nyhus Braute och Bang (1994) 

med om. De säger att barn inte lär sig längre genom direkta erfarenheter utan mer från försko-

la, skola, böcker och tv. De skriver att naturen är sårbar och att människans påverkan spelar 

roll. Därför måste vuxna lägga grunden tidigt för att barnen ska förstå naturens betydelse.  

Hammerman, D., Hammerman, W. och Hammerman, E. (2001) skriver att barn kan få större 

begrepps förståelse utomhus till exempel att barnen ser en myra och samtidigt får höra ordet 

myra. Att få ett samband mellan ord och betydelsen av ordet är lättare i verkligheten där bar-

nen ser det med sina egna ögon. Verklighetsuppfattningen blir också mer påtaglig. Det är 

utanför verksamheten som den riktiga världen finns och då är det lättare för barnen att se 

sambandet mellan inlärning och verklighet. Szczepanski (2007) påpekar också detta att om 

barnen ska kunna lära sig nya begrepp från förstahandserfarenheter måste pedagogerna och 

barnen utforma det språkligt. Genom erfarenheter lär sig barnen att sätta ord på det barnen har 

upplevt och detta medför verklighetsförankring i deras medvetande.  

 

Hammerman, D., Hammerman, W. och Hammerman, E. (2001) betonar att utomhuspeda-

gogiken ska ge barnen en förståelse för att det finns andra viktiga saker än status och peng-

ar. Detta har inte setts som ett argument i de svenska böckerna. De nämner också att det 

finns en hierarki i skolorna, men när barnen är ute kommer demokratin fram och används 

konkret. Ericsson (2002) skriver att uterummet ska ses som ett verktyg för demokrati som 

ger social kompetens,  genom att barnen samarbetar tillsammans blir barngruppen starkare. 

 

 

3.8 Sammanfattning 

 

Aristoteles, Comenius, Piaget, Rosseau, Fröbel, Key, Dewey och Vygotskij är några personer 

som varit förespråkare för utomhuspedagogik (Molander et al. 2006). Dessa teoretiker ansåg 

att både teori och praktik behövs för att tillägna sig kunskap. Brügge och Szczepanski (1999) 

säger att det är viktigt för kroppen och hjärnan att få rörelse och sinnlig erfarenhet ute. Utom-

huspedagogiken innebär inte att kunskapen bara kommer genom text eller ord utan genom 

alla sinnen och kroppsfunktioner. Meningen är att komplettera den vanliga undervisningen 

eller verksamheten till uterummet. Om vi gör detta ökar vi barnens motivation och nyfiken-

het. Läroplanerna och styrdokumenten har tagit fasta på detta.   
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Malmer (2002) menar att pedagoger bör variera matematikundervisningen. Utomhuspedago-

gik är ett av många arbetssätt som kan användas i matematik för att låta barnen upptäcka och 

uppleva det spännande i matematiken. Utomhus uppstår många naturliga samtal och diskus-

sioner, genom vilka barnen bland annat lär sig att lösa problem. Genom att prata matematik 

får barn större förståelse för bland annat matematikbegreppen. Linderoth och Berggren (1996) 

skriver att utomhusmatematiken kan få barnen att använda konkreta och upptäckande arbets-

sätt, vilket kan göra matematiken mer intressant för dem.  Molander et al. (2006) menar att 

pedagoger med fördel bör skapa situationer utomhus där barn får använda sina sinnen, tidiga-

re kunskaper och sin fantasi för att de lättare ska kunna tillgodogöra sig matematiken. 

 

Olika författare skriver om att barn får social träning utomhus och detta ger mindre konflikter 

eftersom uterummet erbjuder större ytor och barnen känner sig mindre påpassade i gruppen 

(Ericsson, 2002 &, Brügge & Szczepanski, 1999). Utomhus sker ofta aktiviteter i grupp, då 

får barn lösa uppgifter tillsammans, de lär sig i ett samspel, det vill säga de lär sig av var-

andra. Genom utevistelsen får även barnen möjlighet att utveckla en trygghet till den egna 

förmågan. När pedagoger undervisar ute kan det som lärs ut knytas an till något konkret och 

det blir på så sätt intressantare och mer meningsfullt för barnen. Grunden för kunskap är upp-

levelser (Isberg, 1995). 
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4 Teoretiskt förhållningsätt 
 

Undersökningen baseras på en sociokulturell teori utifrån Säljö. Sociokulturell perspektiv 

intresserar man sig för hur människor tillägnar sig och utnyttjar kropp och tanke i sin sociala 

kultur. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur pedagoger resonerar kring uterummet 

som ett pedagogiskt verktyg. Säljös teori lämpar sig till undersökningens syfte. Teorin bygger 

på interaktion vilket är samma sak som samspel, kontext som betyder sammanhang och arte-

fakter kan definieras som hjälpmedel eller verktyg vilket kan vara kottar, pinnar eller mini-

räknare. Detta kan resultera i att lärandet underlättas när barn lär sig i ett socialt sammanhang, 

vilket innebär att barn lär sig i samspel med vuxna, barn och artefakter i uterummet.  
 

 

4.1 Interaktion – samspel 

 

Säljö (2000) menar att i samspel mellan individer genom sitt handlande sker det ett ömsesi-

digt lärande. Lärandet kan ske via språk, symboler etc. Interaktion kan även förekomma mel-

lan människa och artefakt. Utomhus skulle detta kunna innebära att räkna med kottar eller 

känna omkretsen runt ett träd. I utomhuspedagogiken kan pedagoger använda sig av samspel, 

sammanhang och artefakter, dessa redskap utgör det sociokulturella perspektivet. Idén med ett 

sociokulturellt perspektiv vad gäller lärande är att barn och vuxna utvecklas som kompetenta 

personer genom att tänka, fundera och sen göra det konkret genom interaktion med varandra. 

Exempelvis samtala om vad barnen har upplevt och att synliggöra det genom konkreta hand-

lingar.  

 

4.2 Kontextuellt – sammanhang  

 

Säljö (2000) påtalar med sin sociokulturella teori att barns lärande kan ske lättare genom ett 

socialt sammanhang. Säljös teori, om hur barn lär sig är högst betydelsefullt då vi kan sam-

manföra de inlärningsmetoder som finns i utomhuspedagogiken med att barn lär sig tillsam-

mans genom interaktion när de vistas i uterummet. Han menar också att barnens intresse är 

betydelsefullt, utan intresse lär barnen sig ingenting. Detta innebär att om barn är nyfikna, så 

vill de ta reda på mer och i uterummet finns det alltid nya saker att upptäcka. Barn och vuxna 

samspelar och för inre och yttre samtal mellan varandra säger Säljö när det gäller lärandet.  

 

Säljö anser även att i vår mänskliga kunskapsbildning kan kommunikationen mellan oss män-

niskor vara det viktigaste redskapet. Människan använder språket för att få del av varandras 

erfarenheter, vi människor medierar det vi kan om vår omvärld för att göra den meningsfull, 

vilket innebär att vi kan samspela med våra medmänniskor i olika aktiviteter till exempel i 

uterummet, menar han. En förmedling av information om verkligheten kallas mediering. Ut-

omhus kan detta innebära att barnen får ett nytt lärande, exempelvis genom att de förstår att 

det finns fyra årstider, även om de bara upplever en i taget. Det är i sammanhang eller situa-

tioner barn lär sig hur de till exempel ska använda artefakten. Säljö anser det är viktigt att vi 

inte ska lägga fokus på vad eller hur barnen lär sig utan mer hur de kan lära sig något. Han 

tycker att vi ska ge barnen en förförståelse först, för att sedan gå ut och sätta det i ett sam-

manhang 

 
 
 
 
 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Spr%C3%A5k
http://sv.wikipedia.org/wiki/Symbol
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4.3 Artefakter – hjälpmedel 

 

Säljö (2000) menar att människans inhämtande av kunskap inte bara beror på våra erfarenhe-

ter och biologiska redskap vi sitter på, utan vad vi har för möjligheter till att använda oss av 

olika redskap, verktyg eller artefakter i den sociokulturella världen. Det är med dessa redskap 

och verktyg som vi kan nå och få nya insikter och kunskaper som formar oss till de varelser 

eller människor vi är. Vi lär oss sen använda medel för att förstå och upptäcka nya saker. När 

det gäller utomhuspedagogik kan artefakterna vara det som finns ute, till exempel kottar, pin-

nar och träd. Genom artefakterna utomhus så får barnen konkreta upplevelser genom sinnena. 

Kottar och pinnar kan användas för att till exempel räkna och skriva utomhus.  
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5 Metod 
 

Denna del kommer att beskriva vilken metod och ansats som används samt hur undersök-

ningen kommer att redovisas. Planering och genomförandet av studien presenteras. Rubri-

ker som urval, etikiska forskningsprinciper, analys och tillförlitlighet och giltighet kommer 

redogöras i metodkapitlet.  

 

 

5.1 Fenomenografi 

 

Studien är inspirerad av en fenomenografisk ansats, då undersökningen baseras på kvalita-

tiva intervjuer om utomhuspedagogik. Eftersom syftet med undersökningen är att ta reda 

på hur pedagoger resonerar, lämpar sig den fenomenografiska ansatsen. Fenomenografi 

används i många undersökningar som en beskrivning av den metoden som används. Feno-

menografi är dock inte en metod i sig, utan en ansats med teoretiska inslag. En fenomeno-

grafisk ansats utgör en lämplig utgångspunkt för undersökningar som berör undervisning 

och lärande (Dimenäs, 2007). Undersökningen baseras på pedagogers tankegångar och 

erfarenheter. Fenomenografi inom den pedagogiska forskningen som inriktar sig på kvali-

tativa beskrivningar har inspirerats av fenologin men delar inte dess filosofiska antaganden 

(Dimenäs, 2007). Stukàt (2005) beskriver att fenomenografin är att forskaren vill veta hur 

andra individer uppfattar sin omvärld. ”Syftet med en fenomenografisk studie är att finna 

variationen, i och systematisera människors erfarenheter av, olika fenomen” (Kihlström, 

2007:157). Individers uppfattningar beror på erfarenheter, detta innebär att samma fråga 

eller problem kan se olika ut för olika människor. I och med att studien är inspirerad av 

fenomenografi så bör resultatbearbetningen innehålla likheter och skillnader i de intervjua-

des utsagor. Undersökningen syftar till att främst ta reda på likheter i pedagogernas upp-

fattningar.   

 

 

5.2 Kvalitativa intervjuer 

 

Efter att ha läst om de olika metoderna kom vi fram till att använda oss av kvalitativa in-

tervjuer med inspiration av en fenomenografisk ansats, eftersom studien syftade på att ta 

reda på hur pedagoger resonerar kring uterummet som pedagogisk verktyg. Frågorna for-

mulerades till öppna frågor som kunde följas upp med följdfrågor beroende på svaren. In-

tervjusvaren förväntades utgå utifrån pedagogernas egna erfarenheter och upplevelser. 

 

I en professionell intervju är det intervjuaren som ställer frågor till respondenten. Det är 

inte samma som ett ömsesidigt samtal som sker i vardagen. Intervjuaren bör ha kunskap 

om det som forskars i, men också förstå den intervjuades livsvärld (Kvale, 1997). Intervjun 

måste ha en specifik riktning och intervjuaren måste se till att intervjun hela tiden följer 

denna riktning (Kihlström, 2007). Fenomenet som ska belysas i studien är utomhuspeda-

gogik, vilket redan var känt för de som skulle intervjuas.  

 

”Slutligen: Att vara genuint intresserad och lyssna är det viktigaste för en intervjuare” 

(Kihlström, 2007:54). För att få svaren bekräftade och kunna ställa bra följdfrågor är det 

viktigt att vara lyhörd. 
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5.3 Planering och genomförande 

 

Innan intervjuerna diskuterade och skrev vi ner förförståelsen angående utomhuspedagogik 

för att förhindra att inte ställa ledande frågor och förhindra en styrning av intervjuerna ef-

tersom det är respondentens uppfattningar som ska framkomma genom intervjun (Kihl-

ström, 2007).  

 

Under höstterminen 2008 genomfördes en undersökningsplan som ligger till utgångspunkt 

för examensarbetet. Under höstterminen 2008 och vårterminen 2009 tillfrågades pedago-

gerna om de kunde tänka sig att medverka i en undersökning om utomhuspedagogik. Innan 

intervjufrågorna skrevs, så konstruerades ett missivbrev (se bilaga 1) och lämnades till de 

pedagoger som skulle medverka. Det informerades att intervjuerna skulle spelas in och att 

pedagogerna när som helst kunde avbryta intervjun (Kihlström, 2007). Samtliga pedagoger 

gav sitt medgivande till att medverka.  

 

När frågorna konstruerades till intervjuerna så var syftet att ta reda på hur pedagoger reso-

nerar kring uterummet som pedagogiskt verktyg och hur de använder det. Frågorna forma-

des utifrån undersökningens syfte och forskningsfrågor. Detta betyder dock inte att forsk-

ningsfrågorna är identiska med intervjufrågorna. När frågorna utformades var inte tanken 

att jämföra de olika pedagogernas kunskaper om utomhuspedagogik utan att se likheter och 

skillnader på de olika verksamheterna. Vi försökte att inte göra för många frågor men ändå 

ha en bredd på frågorna för att få många intressanta tankar kring syftet (Stukàt, 2005). Vi 

hade ingen kunskap om vad vi skulle få för svar och därför var det inte lätt att ha färdiga 

följdfrågor, dessa uppkom naturligt under intervjuernas gång. Följdfrågorna ställdes för att 

inte svaren skulle missuppfattas och för att svaren skulle bli mer utförliga (Stukàt, 2005).  

 

Vissa av de intervjuade fick intervjufrågorna i förväg på grund av förfrågan eller för att 

forskaren delat ut dem. Andra fick inte se frågorna alls, utan fick dem bara ställda till sig 

under intervjutillfället.  

 

Stukat (2005) menar att platsen och tiden för intervjun måste väljas ut noggrant för att få en 

bra intervju. Vi tänkte på detta och valde plats med omsorg för att undvika oljud. Med oli-

ka hjälpmedel som mp3-spelare, mobiltelefon och dator spelades intervjuerna in. Papper 

och penna användes också som ett stöd (Kihlström, 2007). Intervjuerna tog mellan 15 och 

45 minuter. 

 

 

5.4 Urval 

 

Redan under hösten 2008 och våren 2009 tillfrågades sex kvinnliga verksamma pedagoger 

som jobbar i förskolor och skola i olika kommuner. Vi valde att intervjua två pedagoger 

från varje verksamhet. Förskolorna hade olika inriktningar som Reggio Emilia och I Ur och 

Skur. I grundskolan inriktar sig studien upp till årskurs tre. Vi valde dessa verksamheter 

och pedagoger för att en relation redan fanns med dem. Dessa pedagoger valdes av olika 

anledningar som till exempel, deras kunskap eller okunskap inom ämnet eller på grund av 

tryggheten man kände för pedagogen. Vi valde inte att intervjua barn eftersom vi var in-

tresserade av pedagogers tankar kring utomhuspedagogik. För att inte röja pedagogernas 

identitet har vikt lagts på konfidentialitskravet och studien har fokuserat på de olika verk-

samheterna. Det har inte använts några namn på pedagogerna då varken namn eller kön är 

relevant för undersökningen, däremot har det angetts vilken inriktning verksamheten har. 

Under intervjuernas gång insåg vi att resultatet inte var mättat och därför tillfrågades två 
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pedagoger till och på Reggio Emilia och I Ur och Skur. Innan intervjuerna genomfördes 

var tanken att jämföra olikheter mellan verksamheterna. Efter intervjuerna märkte vi att det 

inte fanns några större olikheter, och därför fokuserade vi på likheter. 

 

 

 5.5 Etik/Etiska regler 

 

I undersökningen användes forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsveten-

skaplig forskning som finns på vetenskapsrådet (2002). Dessa är informationskravet, sam-

tyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
 

Forskare har vissa krav på sig innan de intervjuar barn eller pedagoger. Det innebär att de 

informerar den som ska intervjuas om vad undersökningen ska handla om och att det är 

frivilligt att delta, detta visas i bilaga 1. Muntlig och skriftlig information har givits till pe-

dagogerna om examensarbetet, som kommer att handla om utomhuspedagogik. 

 

Samtyckekravet innebär att tillåtelse gavs från de som skulle intervjuas. Pedagogerna fick 

själva bestämma om de ville delta i undersökningen och att det kunde ske på deras villkor. 

Pedagogerna upplystes om att de får avbryta intervjun om de vill. Alla uppgifter som rör 

den intervjuade är sekretessbelagt. Obehöriga ska inte kunna få tillgång till informationen 

som har samlats i intervjuerna. Vi informerade att alla uppgifterna från undersökningen 

och sammanställningen avidentifieras genom att namn inte har angetts. Nyttjandekravet 

innebär att materialet endast får användas till den här specifika undersökningen, vilket är 

examensarbetet. Det har klargjorts för de intervjuade att allt material endast kommer att 

användas för undersökningens syfte (Utomhuspedagogik) och kommer att förstöras när 

examensarbetet är genomfört. 

 

 

5.6 Analys och bearbetning 

 

Efter intervjun så skrevs intervjuanteckningarna rent och ljudupptagningarna till skriftlig 

text. Den skrevs ut så exakt som möjligt (Patel & Davidsson, 2003). Var och en skrev ut 

sina egna intervjuer. De lyssnades igenom flera gånger för att försöka hitta en röd tråd och 

svar på undersökningens syfte. Stukàt (2005) skriver att det tar mer tid att renskriva inter-

vjuer än vad man tror. Vilket det även gjorde i vårt fall.  

 

En intervju blev obrukbar och fick göras om via mail, då det inte fanns möjlighet att träffas 

fysiskt. Denna ”intervju” blev som en Self report. Det var öppna frågor, exakt samma som 

var med under intervjuerna. När pedagogen hade svarat på frågorna, analyserades svaren 

(Stukàt, 2005). 

 

Information som inte var relevant sållades bort. Svaren bearbetades, sammanställdes och 

resultatet skrevs ner med egna ord och illustrerades med hjälp av citat från intervjuerna. 

Resultatet granskades och sattes i relation till undersökningens syfte och frågeställningar. I 

analysen placerades resultatet i ett sammanhang och relaterades till teorier eller tidigare 

forskning (Malmqvist, 2007).  
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5.7 Tillförlitlighet och giltighet 

 

Vid analysen av intervjuerna var det viktigt att ifrågasätta sanningshalten av intervjun, det 

vill säga intervjuns tillförlitlighet och giltighet. Det gjorde vi genom att ha intervjufrågor 

som inte hade något rätt eller fel. Pedagogerna berättade saker som de har upplevt, vilket 

gör att svaren blir trovärdiga. Detta gör att trovärdigheten eller pålitlighet i intervjumateria-

let blir stort. Intervjuerna gjordes på pedagogernas arbetsplatser. I kvalitativa intervjuer är 

kommunicerbarheten viktig för giltigheten, det vill säga att den är tydligt skriven så att 

läsaren av texten kan förstå den. 

 

Det är viktigt att inte ställa ledande frågor för att inte påverka intervjusvaren. Som inter-

vjuare gäller det att tänka igenom intervjufrågorna noga innan starten. När resultatet vid 

intervjun var klar tolkades texten så korrekt och neutralt som möjligt, för att inte påverka 

läsarna av studien. Vi har försökt att inte blanda in våra egna åsikter i syfte att upprätthålla 

den rätta tillförlitligheten och giltigheten (Kvale, 1997).  

 

Kihlström (2007) menar att om studien utgår ifrån kvalitativa intervjuer kan tillförlitlighe-

ten bli hög, på grund av att pedagogernas erfarenheter ligger som grund för svaren i stället 

för rätt och fel.  
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6 Resultat 
 

Denna del kommer att beskriva det som har kommit fram i undersökningen. Kapitlet inleds 

med lärarnas presentationer av de olika verksamheterna där efter följer rubrikerna; lärande 

sker överallt, genom samtal konkritiseras matematiken utomhus, upptäckter utomhus kan ge 

lärande genom kreativitet och fantasi, lärande sker utomhus genom kropp och sinnen. Dessa 

rubriker är svaret på undersökningens syfte, vilket är hur pedagoger resonerar kring uterum-

met som pedagogiskt verktyg.  
 

 

6.1 Presentation av verksamheterna 

 

6.1.1 Reggio Emilia  
 

Förskola i en mellanstor stad som är Reggio Emilia inspirerad. Det finns fyra avdelningar. På 

grund av att det är Reggio Emilia inspirerat arbetar de åldersuppdelat på varje avdelning. Bar-

nen är mellan ett och fem år. Varje avdelning har mellan 18 och 22 barn. Pedagogerna i verk-

samheten beskriver att Reggio Emilia ser barnet som ett kompetent barn. De ser vad han/hon 

kan istället för vad han/hon inte kan. Pedagogerna på Reggio Emilia anser att de ska lyssna 

och se barnets styrkor. De ska också uppmuntra, stötta och vara medupptäckare. Närmiljön 

runt förskolan är stimulerande, menar pedagogerna. Där finns gräs, asfalt och kuperad terräng. 

Utomhuspedagogik används när det behövs och inte varje dag. 

 

 

6.1.2 I Ur och Skur 
 

I Ur och Skur förskolan ligger i en mindre stad och har 45 barn i åldrarna ett till sex år. Det 

ligger precis bredvid skogen och har ett skidspår med konstsnö och en ishall nära sig. Peda-

gogerna använder sig av dessa miljöer och beskriver att de har en miljö som är mycket inspi-

rerande, men de saknar en asfaltplätt. En av pedagogerna inspirerades av hjärnforskaren Matti 

Bergström och hans forskning om hur lärande sker, förstärker I Ur och Skurs filosofi om sin-

nena är viktiga för lärande.  

Pedagogerna menar att I Ur och Skur har utvecklats ur Friluftsfrämjandets regi, av den anled-

ningen att de arbetar största delen utomhus. De arbetar med utomhuspedagogik varje dag ge-

nom att ta vara på barnens alla sinnen. Detta förmedlar ledarna genom lek, undersökande ar-

betssätt och genom olika uttrycksmedel i naturen. Pedagogerna menar att I Ur och Skur för-

skolan finns det en karaktäristisk ledarsyn som genomsyrar arbetet med barnen. De kallas de 

fyra M:en, vilka är, medupptäckare, medundersökare, medupplevare och medagerande. 

 

 

6.1.3 Kommunal skola 
 

Kommunal skola som ligger i utkanten av en mindre stad. På skolan finns klasser från försko-

leklass till sexan, med barn i åldrarna sex till tolv år. På skolan arbetar pedagogerna i arbets-

lag, F-2 och 3-6, men undervisar varje årskurs för sig. Runt skolan finns bra möjligheter till 

utevistelse då det finns en rik och varierad natur i närheten med asfalt, gräs, skog, strand, id-

rottshall och fotbollsplan. Skolan har ingen tydlig profil men samarbetar verksamheterna 

emellan och de arbetar för att ge eleverna olika kulturupplevelser. Utomhuspedagogik an-

vänds när det är lämpligt, vilket inte sker varje dag, men oftast minst en dag i veckan. 
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6.2 Lärande sker överallt 

 

Alla verksamheterna som vi har gjort våra intervjuer på, säger sig att de använder sig av 

utomhuspedagogik på ett eller annat sätt. De är alla överens om att utomhuspedagogik är 

betydelsefullt och en möjlighet till lärande.  

 
”All pedagogik är ett lärandetillfälle/../ Båda världar går in i varandra” (Reggio 

Emilia, 090306).  

 

Med båda världar menar pedagogen att oavsett om man är ute eller inne så sker ett lärande. 

Det är viktigt att ta tillvara på alla tillfällen. Det spelar inte någon roll vart någonstans man 

är med barnen, utan det är pedagogens arbete att göra alla tillfällen till lärandetillfällen. 

Även den kommunala skolan beskriver det på liknande sätt nedan. Pedagogerna menar att 

uteverksamheten bör integreras med inneverksamheten. 
 
”Pedagogik utomhus använder jag regelbundet i många olika ämnen när det är det 

bästa lärorummet” (Kommunal skola, 090310). 

 

Pedagogen anser att uterummet ska användas när det finns en tanke bakom, där uterummet 

passar lärandets syfte. Uterummet är ett komplement till klassrummet. Hon menar att vissa 

saker passar bättre inomhus och vissa saker passar bättre utomhus. Pedagogen bör välja 

den lämpligaste platsen för inlärning. 

 
”Utomhuspedagogik kan inte vara något självändamål, det ska användas när det är 
det bästa stället för inlärning av det som ska läras in. Utomhuspedagogik är inte det 

samma som utevistelse” (Kommunal skola, 090419). 

 

Den här pedagogen anser liknande som pedagogen ovan och poängterar att utomhuspeda-

gogik ska användas när det bäst passar in. Hon uppfattar att som pedagog kan du inte tro att 

det är utomhuspedagogik så fort barnen är ute. Utan det krävs en tanke bakom allt du gör. 

Pedagogen menar också att man måste se skillnaden på utevistelse och utomhuspedagogik.  
 

”Men bara man öppnar dörren och går ut med en pedagog och en barngrupp så är 

det utomhuspedagogik, för utomhuspedagogik är inte bara friluftsliv och utevistelse 
för mig/../se vilka fantastiska förutsättningar vi har (I Ur och Skur, 090313).  

 

Genom att öppna dörren och gå ut med en barngrupp ska pedagogen se en möjlighet till ett 

utomhuslärande. Pedagogen menar att friluftsliv och utevistelse är att vara ute, men behö-

ver inte ha en pedagogisk tanke. Däremot med utomhuspedagogik bör det alltid finnas en 

pedagogisk tanke.  

 
”Vi hade en hel grupp som kröp/…/ vi kröp ut så långt vi kom. Men det är också en 

upplevelse. Sen får man verkligen tänka på hur man lägger en slinga eller bana eller 
vart du ska. Att man har varit där innan och sett vad det finns för hinder, vad kan 

man skapa för möjligheter när man har så många som inte går./../ idéer växte fram 

efter hand för barnen hittade håligheter i marken. Utifrån detta uppkom frågor, som 

till exempel vem bor här? Tillslut la vi dit björnen och det blev björnen sover” (I Ur 
och Skur, 090313). 

 

Pedagogen menar att du måste utgå ifrån vad barn kan och vill. Du har verktygen, under-

sök platsen innan så du vet vad som finns, men bestäm inte vad barnen ska se. Se möjlighe-

ter i allt du gör. Är det detta vad pedagogen menar med att vara medupptäckare? Pedago-

gen uppfattar att lärande kan ske på alla nivåer, även barn som kryper lär sig saker. 
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”Det passar inte alla barn att vara ute, men det är mitt jobb att få dem att trivas” 

(Reggio Emilia, 090306).  

 

Pedagogen menar att hennes uppgift är att få de barn som inte trivs ute att vänja sig vid 

uterummet. Barnen kan inte bli tvingade att trivas ute, men de kan få en förståelse för ute-

vistelsen. Lärande kan vara att få barnen att må bra och av att vistas ute. 

 
”Man får vara mer flexibel, men allting går. Jag kommer inte på något som inte går. 

En blöt dag kanske det är lättare att arbeta med pappersprodukter inomhus. Till ex-

empel att måla av blommor” (I Ur och Skur, 090313). 

 

Det är viktigt att se när uterummet är det bästa rummet för lärande. Pedagogen menar att 

man måste vara anpassningsbar, men vi ställer oss frågan hur anpassningsbar måste peda-

goger vara i aktiviteterna? Är det lätt att alltid anpassa sig efter barn, miljö, behov, situa-

tion och väder? 

  
”En del barn har väldigt svårt att hitta sin plats i skogen, men ju mer månaderna 

går desto mer hittar barnen sin plats”. (Kommunal skola, 090310)  

 

De viktiga är att barnen trivs och känner en trygghet i att vara på okänd mark, detta kan ske 

genom att besöka samma plats vid varje tillfälle. Detta ger en säkerhet hos barnen vilket är 

i sig ett lärande menar pedagogen. Lärandet överallt handlar om att barn lär sig när de är 

trygga, oavsett miljö.  

 
” Ute finns det möjligheter till att lära in matematik överallt /../Skogen, skolgården 
eller sjön är bra platser. Där kan man jämföra pinnar, räkna träd, mäta omkrets på 

olika föremål och mäta volym”  (Kommunal skola, 090310).  

 

Pedagogen ser olika platser i närmiljön som en bra plats för lärande. Det spelar inte så stor 

roll var man är, för lärande kan ske överallt ute. Hon menar att uterummet bjuder på många 

tillgängliga artefakter som kan användas för lärandet. Lärandet i denna situationen handlar 

om matematik och artefakterna är träd, pinnar och olika föremål i skogen. Hur kan man 

anpassa artefakter till barn, som alla är olika? 

 
 

6.2.1 Sammanfattning 
 

Samtliga verksamheter ser uterummet som en lärandemiljö. Däremot spelar det ingen roll 

var lärandet sker, oavsett om man är inne eller ute ska man välja den miljö som passar ak-

tiviteten bäst. All pedagogik är ett lärandetillfälle där båda världar går in i varandra. Allt 

lärande som sker utomhus behöver inte vara ”skolkunskaper”, med det menas skoluppgifter 

som flyttas ut, utan det kan vara att våga vara utomhus. Pedagogens uppgift är att alla barn 

ska känna sig trygga för att kunna lära sig. Lärandet i olika miljöer handlar om trygghet, 

lära känna platsen, matematik, språk och upptäckarlust. Som pedagog måste du alltid ha en 

planering, men våga släppa den och bara vara medupptäckare med barnen.  

 
 

6.3 Genom samtal konkretiseras matematiken utomhus 

 

Verksamheterna är överens om att det är lättare att synliggöra matematiken utomhus för att 

allt blir mer konkret för barnen. De berättar också om begreppens betydelse, vikten av dis-

kussioner och samspel mellan barnen. 
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”Allt finns där ute naturligt. Man kan till exempel gå och titta på den lilla korta 

granen och sen leta upp en längre. Olikheterna finns där ute och begreppen som vi 

använder till barnen, till exempel kort gran, längre gran, lättare sten, tyngre sten. 

Detta är att lära begreppen” (I Ur och Skur, 090313).  

 

Med detta anser pedagogen att man ska utnyttja olikheterna som syns i naturen. Genom 

samtalet belyser pedagogerna begreppen, som barnet ser visuellt, så att barnen lär sig i ett 

sammanhang. Hon menar också att det är viktigt att använda begreppen vid rätt tillfällen. 

 
”Barn lär sig inte bättre ute, men det är lättare att hitta förståelse för saker vi gör 
utomhus. Matte finns mer naturligt ute, inne får vi mer skapa och ordna fram det” (I 

Ur och Skur, 090313).  

 

Pedagogen uppfattar att barnen inte får mer eller djupare kunskap ute men att de kan få en 

förståelse för matematiken genom att de konkreta materialen finns mer tillgängligt ute för 

barn och pedagoger. Lärandet sker inte nödvändigtvis lättare utomhus, men de konkreta 

situationerna kan underlätta lärandet för barnen då de kan se det i ett sammanhang i en au-

tentisk miljö. 

 
”Matte finns ute på olika sätt, olika begreppsbildningar. Jag har en tanke i allt jag 

gör, tar tillvara på tillfället” (Reggio Emilia, 090306).  

 

Överallt utomhus finns det matematik och begrepp. Arbetet blir att alltid ha en tanke och ta 

tillvara på de tillfällen som barnen ger spontant, menar pedagogen. Detta innebär att peda-

gogen kan  följa upp det barnen gör och säger, för att sen få barnen att reflektera över deras 

eget lärande. 
 

”Inom matematiken finns det många delar som passar att göra ute. Mönster och 

symmetri i naturen överträffar det mesta” (Kommunal skola, 090419).  
 

Uppdraget blir att synliggöra begreppen för att barnen ska får större förståelse varför de ska 

använda sig av matematik. Pedagogen menar att det som går att genomföras ute bör 

genomföras ute. 
 

”Det är mycket lättare att prata matematik när man är i skogen/../Det blir så många 

bra samtal ute, framförallt om man arbetar i grupp, då blir det alltid diskussioner. 

Jag uppmanar alltid barnen till diskussion” (Kommunal skola, 090310). 

 

Pedagogen anser att genom samspel och samtal med barnen skapar man bra diskussioner 

och reflektioner utomhus. Genom diskussionerna lär man sig av varandra. Dessa diskus-

sioner uppstår mer naturligt utomhus på grund av att mycket av det konkreta materialet 

finns naturligt. Genom att barnen arbetar i samspel uppstår diskussionen och detta medför 

ett gemensamt lärande. 

 
”Man måste börja från grunden i matematik när man jobbar med de små barnen 
och inte tro att vissa saker är för lätta. Man måste visa nyttan med att kunna använ-

da matten” (I Ur och Skur, 090313). 

 

Pedagogen menar att pedagoger hela tiden måste upprepa till exempel rim och ramsor för 

att barnen ska förstå att matematiken finns omkring oss och att vi behöver den för att kunna 

kommunicera. Barnen måste få en förståelse för när man kan använda matematiken och när 

den kan bli en hjälp i vardagen.  
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”Jag tror på att synliggöra begreppen för barnen genom att samtala med dem. Vi 

ger redan de små barnen begrepp genom att prata, till exempel en röd rund hink. 

Många tror att begrepp är för svårt för mindre barn, men det är nog bara vi vuxna 

som tror det. Barnen tar in allt vi säger och lär sig genom detta. Det är inte bra att 
alltid förenkla ord, utan använda begreppen vid rätt tillfälle” (I Ur och Skur, 

090313) 

 

Denna pedagog menar, precis som pedagogen ovan att matematik är vardagsrelaterat och 

man måste synliggöra detta tidigt för barnen genom att sätta ord på matematiken. Hon me-

nar även att pedagoger inte får tro att något är för lätt för barnen, utan det gäller att utgå 

från varje barns förförståelse. 

 
”Det finns stor användning för matematik utomhus, barn använder matematik 

omedvetet ute i fri lek. Till exempel när de spelar bandy” (Reggio Emilia, 090306). 
 

Pedagogen uppfattar att barnen lär sig matematiken omedvetet själva utomhus, i deras 

självvalda aktiviteter, genom att till exempel räkna mål när de spelar bandy eller fotboll.  

 
”Barnen tänker inte att de räknar matematik när de är ute, för dem är det en lek. 

Matematiken blir en så naturlig del” (Kommunal skola, 090310). 

 

Pedagogen tar upp liknande exempel som pedagogen ovan på att barn använder matemati-

ken utomhus i naturliga sammanhang. Barnen får ofta uppdragskort, där de ska leta reda på 

saker i skogen och lösa matematiska problem. På så sätt lär barnen sig matematik omedve-

tet genom vad de tror är en lek.  

 

 

6.3.1 Sammanfattning  
 

Pedagogerna är överens om att det är lättare att få in matematiken utomhus då det blir mer 

konkret för barnen i en autentisk miljö. Det som är mest betydelsefullt inom utomhusma-

tematiken är att pedagogerna och barnen tillsammans samtalar och diskuterar de olika be-

greppen. Även att barnen diskuterar sinsemellan är viktig för matematikinlärningen.  

 

 

6.4 Upptäckter utomhus kan ge lärande genom kreativitet och fantasi 

 

Verksamheterna är överens om att barnen måste få upptäcka och uppleva för att lära. De 

pratar om att utevistelsen stimulerar barnens fantasi och kreativitet. 

 
”Fantasin flödar ute. Jag tycker att utomhuspedagogik ger kreativitet och fanta-

si”(Kommunal skola, 090310). 
 

Pedagogen menar att barnens förmåga att fantisera påverkas positivt genom aktiviteter ut-

omhus. Genom spännande upptäckter utomhus och autentiska miljöer stimuleras kreativite-

ten och fantasin lättare.  

 
”Vi börjar alltid med ett litet uppdrag. Det kan vara något kreativt eller någon lek 

där de får använda sin fantasi”(Kommunal skola, 090310). 

 

Pedagogen beskriver hur de startar varje utomhuspedagogiskt tillfälle. Barnen får ett upp-

drag där de måste använda sin kreativitet och fantasi för att göra upptäckter i naturen, som 

ett hjälpmedel för att lösa uppgiften. 
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” När vi är medupptäckare och upptäcker saker ihop med barnen som finns omkring 

oss, måste vi pedagoger jobba här och nu”(I Ur och Skur, 090313). 

 

Hon menar till skillnad från pedagogen ovan att man som pedagog ska vara kreativ. Peda-

gogen menar att hennes roll blir att sätta igång barnens kreativitet och fantasi när man gör 

upptäckter utomhus. 
 

”Allt hänger på pedagogen, att vi ser möjligheter. Det gäller att fånga upp vad bar-
nen är intresserade av och se om de håller på med något som vi skulle kunna utveck-

la. Vi introducerar nya sätt att tänka för att få in matten utomhus. Kan vi till exem-

pel mäta detta träd utan att använda måttband? Miljön finns, det gäller bara att vi 

måste ta till vara på den” (Reggio Emilia, 090313).  
 

Pedagogerna har ett stort ansvar att se olika möjligheter. Utgå från barnens fantasi och in-

tresse för att kunna få ett lärande. Pedagogen menar att det gäller att vara påhittig och kun-

na fånga upp barnens tankar och göra något kreativt av detta.  

 
”Det är vad du väljer att se. En del har förutsatt vad de ska se och då är man inte 
medupptäckare. I din ryggsäck ska du ha en bra planering och sju till, men släpp 

dem när barnen upptäcker något” (I Ur och Skur, 090313). 

 

Precis som i föregående citat så menar den här pedagogen att man måste se vad barnen ser 

och inte ha några färdiga mallar för vad som ska ske. Självklart ska du ha en planering och 

en tanke med allt du gör, men du måste även kunna släppa planeringen och utgå från bar-

nens upptäckter. Frågan här blir om situationerna blir mer förutbestämda inomhus, då det 

inte finns lika mycket material som lockar till upptäckter? 

 
”Om man tänker på när jag började ha mer en tanke bakom och inte bara gå ut, när 

sen vi pedagoger pratade om det i ett seminarium där vi fick läsa en bok om utom-

huspedagogik. Det jag läste passade så bra ihop med det jag tänkte innan, fast jag 
fick ord på det, jag fick en tanke bakom det. Jag tog lite egna idéer, en del idéer från 

boken och från kollegor. Då blev det mer uttalat att jag använder utomhuspedago-

gik” (Kommunal skola, 090310). 

 

Pedagogen berättar hur hon fick ett nytt perspektiv när hon läste en bok om utomhuspeda-

gogik. Boken, diskussioner med kollegor och hennes egna tankar gjorde att hon kunde sätta 

ord på det hon gjorde med barnen utomhus. Hon menar att detta gav henne nya kreativa 

upptäckter i hennes planering. Sättet att arbeta med barnen utomhus ändrades, från att vis-

tas i skogen till att bli utomhuspedagogik. 

 

 

6.4.1 Sammanfattning 
 

Pedagogerna ser sambandet mellan barnens upptäckter och deras kreativitet och fantasi, 

vilket i sin tur ger ett ökat lärandetillfälle. Det gäller också att pedagogen utmanar sig själv 

och finner kreativa lösningar. De tycker att planeringar är bra att ha, men det är viktigt att 

kunna släppa den för att följa upp barnens intresse. Upptäckterna i sig är en chans till lä-

rande för barn, men upptäckterna och kreativiteten går ofta hand i hand. 
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6.5 Lärande sker utomhus genom kropp och sinnen 

 

Pedagogerna på de olika verksamheterna är överens om att de olika sinnena förstärker in-

lärningen, och det sker lättast utomhus. De förstår att om man engagerar barnen att använ-

da kroppen och sinnena sker inlärningen lättare. 

 
”Matten är inte bara att sitta med en penna och skriva i en bok, utan matte är så 

mycket med hela kroppen. Man använder hela sig, sina olika sinnen, och det är 

mycket lättare att göra det utomhus än inne i ett klassrum” (Kommunal skola, 
090310). 

 

Pedagogen menar att barnen behöver få använda kroppen och sina sinnen för att tillägna 

sig matematikkunskapen bättre. Pedagogen uppfattar att räkna med bok och penna inomhus 

är en del av matematiken, men tror att utomhus kan barnen få större förståelse och lättare ta 

in kunskapen med hjälp av de olika sinnena. Hon menar också att lärande kan ske mer na-

turligt utomhus. 

 
”Ute använder man hela sin kropp och alla sina sinnen. Barnen tar in lärandet bätt-
re då”(Reggio Emilia, 090306). 

 

 ”Man ska räkna så det känns i kroppen” (Kommunal skola, 090419).  
 

Pedagogerna uppfattar som ovanstående pedagog att sinnena stimuleras mer ute och genom 

detta får barnen in lärandet lättare. Kroppen ska användas för att få en helt annan förståelse 

för matematiken, man ska både se och känna matematiken menar pedagogen.  

 
”Är man ute så stimulerar man sinnena säger Matti Bergström. Han menar att ge-

nom sinnena lär man sig bättre. Hjärnan bli mer öppen och tar in allt, lärandet fast-
nar bättre/../Genom sinnena är det lättare att ta in matematik” (I Ur och Skur, 

090313). 
 

Denna pedagogen är inspirerad utav hjärnforskaren Matti Bergström. För att barnen ska 

lära sig matematik ute så krävs det att man använder sinnena. Detta för att matematiken 

behöver upplevas i kroppen. 

 
”Allt det barnen gör måste de kunna se, höra, känna och ta på för att det ska komma 
in, alla sinnen måste man använda. Det gör vi automatiskt ute i naturen (I Ur och 

Skur, 090313). 

 

Pedagogen menar att barnen måste få erfarenheter genom kropp och sinnen för att det ska 

bli en kunskap. I naturen använder barnen automatiskt sina sinnen. 

 
”Det är din sinnesinställning som är viktig. Jag gillar att vara ute och det smittar av 
sig på barnen” (I Ur och Skur, 090313). 

 

Pedagogen menar att vi människor påverkar varandra och som pedagog måste man tänka 

extra mycket på att man är en förebild för barnen. Om pedagogen gillar att vara ute och ser 

uterummet som något positivt så finns det stor chans att barnen också tycker så. 
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6.5.1 Sammanfattning 
 

Enligt pedagogerna förstärks lärandet genom kropp och sinnen. Barn behöver erfarenheter 

genom sinnena för att det ska bli en bestående kunskap. Utomhus kopplas sinnena på au-

tomatiskt och det man lär in känns i kroppen.  
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7 Diskussion 
 

Under den här rubriken kommer vi att presentera metoddiskussion, resultatdiskussion, di-

daktiska konsekvenser för undersökningen och ge förslag till fortsatt forskning. 

 

 

7.1 Metoddiskussion 

 

Vårt val av metod i form av kvalitativa intervjuer berodde på att vi ville veta hur pedagoger 

resonerar kring uterummets betydelse. Det vill säga att vi var intresserade av deras tolk-

ningar av utomhuspedagogik och erfarenheter och därför passade den kvalitativa metoden, 

som är inspirerad av fenomenografisk ansats. Förarbetet med att konstruera intervjufrågor 

och missivbrev gick relativt smidigt då vi lätt kom på frågor som passade vårt syfte. Inga 

pilotstudier genomfördes, då vi trodde att frågorna skulle fungera bra för vår studie. Sen 

bestämdes tider för intervjuerna med de sex pedagoger som blivit tillfrågade. I samband 

med detta så delades frågorna och missivet ut till de pedagoger som önskade. Anledningen 

till att frågorna delades ut till vissa pedagoger innan intervjun var att de pedagogerna ville 

förbereda sig. Detta ledde till att de eventuellt kände sig tryggare under intervjuerna, men 

svaren blev inte mer uttömmande för att de läst frågorna i förväg.  

 

En av intervjuerna som genomfördes gav inte så uttömmande svar som vi hade önskat. För 

att gardera oss bokades två intervjuer till. Rum valdes med omsorg där intervjuerna kunde 

ske i avskildhet. Vi började intervjuerna med uppvärmningsfrågor, som vilken utbildning 

de hade och vilken verksamhet de jobbar på (Kihlström, 2007). Under intervjuernas gång 

upptäckte vi att det fanns fördelar och nackdelar med att känna pedagogerna och verksam-

heterna. En nackdel kunde vara att man förväntades ett visst svar från den intervjuade 

(Kihlström, 2007). Under intervjun fick vi en del svar från pedagogerna som inte var rele-

vanta för vår studie. Detta gjorde att vi fick rikta om frågan för att få in pedagogen på rätt 

spår igen. Dessa svar kunde vi inte använda för studien, men däremot gav det lite tips för 

vår yrkesroll. Intervjuerna spelades in med olika hjälpmedel som mp3-spelare, mobiltele-

fon och dator. Papper och penna användes också som stöd. Under en av intervjuerna kände 

en av oss att hjälpmedlet hämmade den intervjuade. Detta medförde att svaren blev ganska 

korta. Efter intervjun blev det ännu tydligare då hjälpmedlet var avstängt och pedagogen 

ifråga slappnade av och pratade vidare om utomhuspedagogik. Så här i efterhand känner vi 

att hjälpmedlet kanske inte var det bästa hjälpmedlet i den situationen. De övriga intervju-

erna kändes bra men varierade i tid, allt från 15 minuter till 45 minuter. Vi kände direkt 

efter intervjuerna att vi kunde se likheter mellan vad pedagogerna inom samma verksamhet 

svarade. 

 

Vi satte oss sen enskilt för att lyssna igenom våra intervjuer. Därefter skrev vi ner intervju-

erna ord för ord på papper och dator vilket var väldigt tidskrävande. När en av oss gick 

igenom sin andra intervju, märkte hon att hjälpmedlet hade fångat upp oljud, trots att plat-

sen för intervjun var genomtänkt. Denna intervju blev obrukbar och var tvungen att göras 

om. Då det inte fanns möjligheter att träffas fysiskt för att göra om intervjun, så skedde den 

över mail istället. Nackdelen med att inte göra en fysisk intervju var att svaren inte blev 

lika fylliga, och kunde inte kompletteras med följdfrågor (Stukàt, 2005). Svaren samman-

ställdes och vi skrev gemensamt ett utkast på resultatet, som innebar bra diskussioner och 

samtal (Stukàt, 2005). Vi fick kunskaper om varandras svar.  

 

Under arbetets gång bestämde vi genom diskussioner med varandra att arbetet skulle delas 

upp lika. Alla tre har gjort vissa delar själva, men vi har gjort varandra delaktiga i hela pro-
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cessen. Flera delar har dock gjorts gemensamt och vi har utformat den slutliga texten till-

sammans. Alla tre känner sig lika delaktiga och nöjda med arbetet. 

 

 

7.2 Resultatdiskussion 

 

I resultatbearbetningen upptäcktes det att några av intervjusvaren inte var relevanta för 

undersökningen och därför blev bortfall i resultatet. Det upptäcktes även att fråga sju inte 

var relevant, då svaren fokuserade på undervisning inomhus. Vissa frågor fick även liknan-

de eller samma svar. Vi hittade inga olikheter eller skillnader mellan verksamheterna i vår 

studie. 

 

I studien har pedagogers resonemang kring utomhuspedagogik som pedagogiskt verktyg 

undersökts. I resultatet kan det utläsas att Säljös teori om sociokulturella perspektiv kan 

kopplas till pedagogernas tankegångar. Enligt Säljö (2000) så lär sig barn genom interak-

tion då de vistas i uterummet. Med detta menas att inhämtande av kunskap sker genom 

samtal och samspel emellan pedagoger och barn, när de vistas i uterummet. Genom att pe-

dagogerna berättar att de samtalar med barnen menar de att det ger barnen en förförståelse. 

Barns erfarenheter ger dem en förförståelse. När barnen har fått en förförståelse bör det 

sättas i ett sammanhang och detta sker lättast utomhus där barnen får använda konkreta 

material, vilket Säljö (2000) benämner som artefakter. 

 

Pedagogerna i studien använder sig av utomhuspedagogik och ser det som ett komplement 

till inomhuspedagogiken. Brügge & Szczepanski (1999) skriver att meningen är att den 

vanliga undervisningen ska komplettera verksamheten ute, vilket kan öka barnens motiva-

tion och nyfikenhet. Vi blev positivt överraskade att se att så många pedagoger hade en 

tydlig tanke och vilja bakom utomhuspedagogiken. De tyckte även att uterummet var bety-

delsefullt och en möjlighet för lärande. En pedagog tycker att vissa saker passar bättre in-

omhus och vissa saker passar bättre utomhus, men den lämpligaste miljön för inlärning bör 

alltid väljas med omsorg. Dahlgren & Szczepanski (1997) betonar vikten av uterummet 

som en plats för upplevelse och innerummet som en plats för reflektion . Därmed går båda 

världarna in i varandra.   

 

Pedagogerna är alla överens om att det är deras uppgift att få alla barn att känna en trygg-

het och trivas utomhus. Ericsson (2002) säger att det gör man bäst genom att regelbundet 

återvända till samma plats ute. Detta ger större trygghet i gruppen och barnen blir då mer 

mottagliga för de olika upplevelser naturen erbjuder. Vi medtycker att pedagogen måste 

trivas och känna sig trygg i sin yrkesroll ute och sin planering. Vi anser precis som peda-

gogerna att det är viktigt att ha en planering, men att också kunna släppa den vid behov och 

vara medupptäckare med barnen. Ericsson (2002) skriver,  för att vara medupptäckare gäll-

er det att se och lyssna på barnens upptäckter. Koncentration, uppmärksamhet och enga-

gemang är vad barnen behöver. Granberg (2000) förstärker detta, en närvarande pedagog är 

verktyget för att var medupptäckare.  

 

Utifrån pedagogernas intervjusvar uppfattar vi att det är lättare att synliggöra mattematiken 

utomhus, på grund av att det blir konkret för barnen. Med de konkreta materialen som finns 

ute, kan barnen tillgodogöra sig matematiken genom att göra jämförelser och ge dem fysis-

ka erfarenheter av till exempel, storlek, antal, vikt (Granberg, 2000). Med hjälp av det kon-

kreta materialet, uppstår diskussioner och samtal mer naturligt ute. Det laborativa och upp-

täckande arbetssätt man använder utomhus ger barnen värdefulla redskap så som förmågan 

att reflektera, argumentera och diskutera (Malmer, 2002). Syftet med ämnet matematik i 
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skolan är att utveckla barnens intresse för att ge möjlighet till att kommunicera med det 

matematiska språket och dess uttrycksformer (Skolverket, kursplaner för matematik). Lin-

deroth & Berggren (1996) menar genom att prata matematik får barnen större förståelse för 

matematik begreppen. Vi undrar om pedagoger verkligen alltid synliggör matematiken för 

barnen genom samtal och diskussioner? Särskilt tänker vi på den fria leken utomhus, då 

pedagogerna säger att barnen använder sig av matematiska begrepp.  

 

Vygotskij (1995) menar att pedagoger bör skapa situationer där barnen får använda sina tidi-

gare kunskaper, erfarenheter, hela sitt jag och inte minst sin fantasi. Dessa situationer skapar 

pedagoger med fördel ute i verkligheten. Ute i de olika verksamheterna pratar pedagogerna 

om att utevistelsen stimulerar fantasi och kreativitet hos barn genom olika aktiviteter. Vi tror 

genom att göra utevistelsen till ett äventyr och något spännande för barnen lockar vi fram den 

kreativa och fantasifulla delen hos barnen och hos oss själva. Vi tror dock att detta inte alltid 

är det lättaste för oss som pedagoger att skapa dessa fantasifulla situationer. I resultatet såg vi 

att pedagogerna uttryckte att upptäckter hos barn kan ge kreativitet och fantasi, vilket i sin tur 

ger ett ökat lärande. Det är viktigt att vi som pedagoger ger barnen tid till att titta, uppleva och 

upptäcka deras fynd. Vi ställer oss frågan, om pedagoger som medupptäckare ibland blir för 

ivriga i barnens upptäckter så att barnen inte hinner få igång sin fantasi och tankeverksamhet? 

Pedagogerna i studien och även Säljö (2000) menar att grunden för lärande ligger i barns in-

tressen. För att få barnen intresserade måste de få använda sin fantasi och kreativitet. Pedago-

ger kan ge barnen spännande uppdrag där det kreativa kommer fram. Naturen är en outtömlig 

kunskapskälla som väntar på att upptäckas och upplevas. 

 

Kroppen och alla sinnena behövs för att barnen ska få upplevelser genom utomhuspedago-

gik (Granberg, 2000). Enligt pedagogerna i studien får barn erfarenheter genom att använ-

da sina sinnen och sin kropp, detta medför att kunskap och lärande kan bli mer bestående. 

Barn i allmänhet behöver använda sin kropp och sinnen för att tillägna sig matematikkun-

skaper lättare. Molander et al. (2006) anser att matematik bland annat handlar om att förstå 

grundläggande begrepp och att lösa problem, vilket man tränar upp bra ute, då man använ-

der kroppen och alla sina sinnen.  
 

 

7.3 Didaktiska konsekvenser 

 

Utomhuspedagogik är väldigt relevant i dagens samhälle, på grund av att många barn inte får 

verkliga erfarenheter. Därför är det viktigt att pedagoger börjar ta ut verksamheten. Vi tycker 

att pedagoger bör låta barnen testa, upptäcka och uppleva naturens och uterummets alla möj-

ligheter. I vår studie märkte vi att de pedagoger som sa sig vilja ha mer kunskap om utomhus-

pedagogik såg mer svårigheter med att arbeta ute. För att tillägna sig mer kunskap, genom till 

exempel böcker, kurser eller studiebesök kan pedagogen få en större trygghet och därmed se 

möjligheterna med utomhuspedagogik.   

 

Pedagogerna i undersökningen var överens om att utomhuspedagogik var betydelsefullt och 

en möjlighet till lärande men det spelar ingen roll vare sig man är inne eller ute, så sker ett 

lärande. Brügge & Szczepanski (1999) skriver att man inte måste vara inne eller ute, utan man 

bör se det som om båda arbetsätten kompletterar varandra. De flesta teoretiker och författare 

betonar att både teori och praktik behövs för att kunna tillägna sig kunskap. Uterummet kan 

vara en väldigt variationsrik miljö och genom detta lär barnen sig motstånd, utmaningar och 

samarbete med andra barn. Detta gör att barnen utvecklar social kompetens (Brügge & Szcze-

panski). Säljö (2000) betonar att barnen lär sig bäst i samspel med andra barn och vuxna ge-

nom samtal. I studien uppfattar pedagogerna att samspel, sammanhang och samtal är viktiga 

verktyg i utomhuspedagogik, genom dessa verktyg kan barnen få kunskap. Pedagogerna i 
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undersökningen lyfter fram vikten av samtal i matematik för att konkritisera begreppen. Vi 

tror att till exempel skogen kan vara en bra plats för att uppleva matematik, genom att få kän-

na på en lätt sten, en tung sten, en lång gran och en kort gran lär barnen sig matematiken med 

kroppen och sinnena.  

 

Pedagogerna tar ibland bort barnens chans för att uppleva, genom att de själva gör sakerna för 

att de ska gå undan. Barnen måste få uppleva för att få fortsätta utvecklas (Nyhus, Braute & 

Bang, 1997), precis detta antyder Säljö (2000). Det är viktigt att pedagoger inte förutser vad 

eller hur barn ska lära sig, utan ser möjligheterna till lärande.  

 

 

7.4 Förslag till fortsatt forskning 

 

Utomhuspedagogik verkar bli större och större i Sverige och vi blir mer medvetna om natu-

rens alla fördelar och vår unika allemansrätt. Ett förslag att forska vidare på kan vara hur 

relationen till naturen ser ut i andra länder. Är pedagoger medvetna om naturens möjlighe-

ter och fördelar i andra länder som till exempel USA. Används utomhuspedagogik i till 

exempel Kina, Australien eller Sydamerika?  

 

 

7.4.1 Litteraturtips 

 

Vi har valt ut en del litteratur som kan ge mer kunskap, inspiration och konkreta förslag till 

utomhuspedagogik och matematik.  

 

 

Brügge, Britta., Glantz, Matz & Sandell, Klas. (1999). Friluftslivets pedagogik – 

för kunskap, känsla och livskvalitet. Stockholm: Liber 

 

Ericsson, Gunilla.(2002). Lära ute – upplevelser och lärande i naturen. Frilufs-

främjandet. 

 

Granberg, Ann. (2000). Små barns utevistelse. Stockholm: Liber 

 

Molander, Kajsa., Hedberg, Per., Bucht, Mia., Wejdmark, Mats., Lättman-

Masch, Robert. (2006). Att lära in matematik ute. Falun: Naturskoleföreningen. 

 

Ulin, Bengt. (1996). Engagerande matematik – genom spänning, fantasi och 

skönhet.  

Solna: Eklunds förlag. 
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8 Tack 
 

Ett stort tack till de pedagoger som gjort undersökningen möjlig, utan er hade vi inte kun-

nat göra vårt examensarbete. Tack till våra nära och kära för allt stöd, uppmuntrande ord 

och hjälp med vårt arbete. Vi vill också tacka oss själva och varandra för ett bra samarbete 

med många ”goa” skratt. Slutligen vill vi tacka vår handledare Agneta Thörner.  
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Bilaga 1 

 

Hej!  

Vi heter Ahnna Sköld, Kamilla Andersson och Sofia Gunnarsson. Vi läser vår sista termin 

på lärarutbildningen vid Högskolan i Borås. Under den här terminen skriver vi vårt exa-

mensarbete som kommer att handla om utomhuspedagogik. Syftet med intervjuerna är att 

få exempel på hur pedagoger använder uterummet som pedagogiskt verktyg i matematik 

och övrigt lärande  

Vi vill ta reda på hur pedagogerna resonerar kring begreppet utomhuspedagogik och hur 

det används i förskola/skola.  

Intervjuerna kommer att utföras på tre skolor/förskolor i västra Sverige. Den ena är en F-6 

skola, den andra är en Reggio Emilia inspirerad förskola och den tredje är en Ur och Skur 

förskola. Vi avser att  intervjua ca 6-8 pedagoger. Intervjun kommer att ske enskilt med 

någon av oss tre oss och vi intervjuar en person i taget.  Det spelar inte någon roll vilken 

inställning du som pedagog har till ämnet då det bara är bra om vi får reda på pedagogers 

olika uppfattningar om att arbeta med utomhuspedagogik. Det spelar heller inte någon roll 

vilken åldersgrupp du undervisar i då detta inte är den avgörande faktorn för vårt resultat.   

 

I undersökningen används forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsveten-

skaplig forskning som finns på vetenskapsrådet www.vr.se (2002). 

 

All information insamlad data från intervjuer kommer att behandlas konfidentiellt. Om 

information från sammanställningen kommer att användas kommer vi att göra vårt yttersta 

för att avidentifiera den 

genom att använda fiktiva namn och platser så att det inte går att urskilja.  

Allt det insamlade materialet kommer endast att användas för undersökningens syfte och 

kommer att förstöras när examensarbetet är genomfört. Deltagandet i undersökningen är 

helt frivilligt och du som deltar kan när som helst avbryta ditt deltagande, med andra ord 

kan du när som helst innan, under eller efter intervjun, avbryta ditt deltagande. Om intres-

set finns är det självklart att vi, när examensarbetet är klart skickar ut det så ni får ta del av 

den slutgiltiga produkten. Om det är något ni funderar över så går det bra att kontakta oss 

via e-post eller telefon.  

 

Mvh Ahnna, Kamilla och Sofia 

 

 

Ahnna Sköld  s050283@utb.hb.se / 073X-XXXXXX 

Kamilla Andersson s060572@utb.hb.se / 073X-XXXXXX 

Sofia Gunnarsson s060122@utb.hb.se / 070X-XXXXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vr.se/
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Bilaga 2 

 

 

1. Vilken utbildning har du? (extrakurser, har kommunen erbjudit 

någon utbildning?) (be dem också presentera skolan/förskolan ex om de har någon 

särskild profil) 

 

2. Använder du dig av utomhuspedagogik? Och vad betyder det för dig? 

 

3. Hur kom det sig att du (inte) började använda dig av utomhuspedagogik? 

 

 

4. Vilken betydelse anser du att utomhuspedagogik har för barnens 

lärande i matematik? Vad anser du att barn/elever lär sig vid utomhuspedagogik? 

 

 

5. Hur bedömer du att utomhuspedagogiken gynnar den traditionella 

undervisningen i matematik? 

 

6. Integreras undervisningen som sker utomhus med den som sker 

inomhus? (I så fall hur?) 

 

7. Upplever du att eleverna är annorlunda när ni har undervisning 

utomhus till skillnad mot när ni har den inomhus? 

 

8. Vad anser du om att använda uterummet som ett pedagogiskt 

verktyg? (fördelar och möjligheter, respektive nackdelar och 

svårigheter?) 

 

9. Vilka förutsättningar finns för utomhuspedagogik på din 

förskola/skola och i närområdet?  

 

10. Anser du att ni har en närmiljö som stimulerar till utveckling 

och lärande inom matematik? 

 

 


