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BAKGRUND: 

Utomhuspedagogik är en mycket aktuell pedagogisk avgrening med komplex innebörd. I 

vårt bakgrundsavsnitt närmar vi oss en begreppsförklaring så väl som en spegling av det 

utomhuspedagogiska fältet. Detta görs ur ett historiskt såväl som nutida perspektiv med en 

didaktisk aspekt 

 

SYFTE: 

Vår studie syftar till att undersöka verksamma utomhuspedagogers uppfattning om utom-

huspedagogik som arbetsmetod och vad som särskiljer denna sorts pedagogik.  

 

METOD: 

Vi använder oss av kvalitativa intervjuer, på så vis kan vi undersöka verksamma utomhus-

pedagogers uppfattningar. Vi har vänt oss till åtta verksamma utomhuspedagoger som dagli-

gen arbetar med utomhuspedagogik och därmed förhoppningsvis besitter den kunskap vi är 

intresserade utav.  

 

RESULTAT: 

Vårt resultat leder till slutsatsen att den utomhuspedagogiska arbetsmetoden ställer höga 

krav på pedagogen. Det egna engagemanget är nödvändigt för en givande och fungerande 

utomhuspedagogik. Utomhuspedagogikens särskiljande drag utröns och redovisas.  
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1 Inledning 
 

I denna studie undersöker vi begreppet utomhuspedagogik. Undersökningen grundar sig 

främst i vårt stora intresse för friluftsliv och utevistelse.  

 

Under hela lärarutbildningen utvecklas vår pedagogiska kunskap. Genom teori och praktik 

får vi en inblick i den pedagogiska verksamheten, en historisk bakgrund såväl som uppdate-

ring om utveckling och ny forskning. Vi har fått bekanta oss med olika pedagogiska ”gre-

nar”  det vill säga pedagogiska metoder såsom: Reggio Emilia, Waldorf, miljö- och hälsope-

dagogik och Montessori för att nämna några exempel. Något vi fastnat särskilt för och fasci-

neras av är utomhuspedagogik men känner oss samtidigt osäkra på dess egentliga begrepps-

innebörd och teoretiska underlag. På grund av detta är vår tanke och vilja att undersöka vad 

utomhuspedagogik innebär och vad som definierar den utomhuspedagogiska arbetsmetoden.  

Vår förförståelse av begreppet är begränsad och sträcker sig till tankar kring att den mesta 

pedagogiska verksamheten som traditionellt sker inomhus flyttar ut. Vi ser pedagogiken som 

naturligt hälsofrämjande då barn får vistas ute enligt sunt förnuft. Vi menar att vistelse ute i 

friska luften knappast kan vara skadligt eller hämma barns utveckling men vi önskar fördju-

pad kunskap om vad som utgör stommen i den utomhuspedagogiska verksamheten. Vi vill 

undersöka om man helt enkelt flyttar ut inomhusverksamheten och om det krävs särskilt 

intresse från den verksamma utomhuspedagogen. Vi önskar vrida och vända på begreppet 

samt undersöka hur verksamma utomhuspedagoger beskriver och resonerar kring sitt arbets-

sätt.  

 

Läroplanen för förskola (Utbildningsdepartementet, 2006) understryker vikten av att verk-

samheten utformas så att den stimulerar och utmanar barn till utveckling och lärande (s. 8). 

Detta, menar vi, kräver att verksamma pedagoger ständigt reflekterar över sitt arbetssätt. I 

det dagliga arbetet är det av största vikt att kunna argumentera för verksamhetens metoder 

och dessutom kunna motivera de val som görs. För att möjliggöra detta är kunskap om ar-

betssättets historia, nutid, för- och nackdelar grundläggande. Ett visst arbetssätt eller viss 

pedagogisk inriktning bör kunna preciseras till den grad att dess vetenskapliga basis förstås 

och tydliggörs. 

 Vi ser detta som en väg till att höja statusen för vår yrkeskår: när vi kan visa allmänheten att 

vi verkligen vet vad vi gör och varför vi gör det så bevisar vi också att förskoleverksamhet 

är mer än bara fostran och omsorg. Förskolan står också för aktivt lärande och utgör grunden 

till barns fortsatta kunskapstillägnande. 

 

De didaktiska frågorna VAD, HUR och VARFÖR bör ständigt närvara inom allt pedago-

giskt arbete som bedrivs. Vi har dessa som utgångspunkt också för detta arbete och intresse-

rar oss av utomhuspedagogik ur ett didaktiskt perspektiv: Vad är utomhuspedagogik? Hur 

arbetar man utomhuspedagogiskt? Och varför arbetar man på det sättet?  
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2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med vår studie är att undersöka hur några verksamma utomhuspedagoger inom för-

skolan tolkar begreppet utomhuspedagogik samt vilka för- och nackdelar de anser att denna 

pedagogik innebär. 

 

Inom ramen för vad som benämns som pedagog i denna studie innefattas barnskötare och 

pedagoger som arbetar i förskolan.  

 

2.1 Disposition  

Vår studie inleds med ett bakgrundsavsnitt som belyser utomhuspedagogik ur ett historiskt 

såväl som nutida perspektiv. Begreppet och arbetsmetodens särskiljande drag undersöks och 

redovisas. Därefter kommer en redogörelse för den teori vårt arbete lutar sig mot. I det efter-

följande metodavsnittet förklarar vi vilken undersökningsmetod vi använt oss utav och var-

för. I resultatdelen åskådliggörs pedagogers tankar och reflektioner vilket vi sedan djupgå-

ende analyserar och diskuterar i ett eget avsnitt. Inom ramen för vår diskussionsdel lyfter vi 

också vår egen slutsats samt huruvida vår undersökningsmetod har varit lämplig eller inte. 

Uppsatsen avslutas med ett kort stycke med förslag till fortsatt forskning.  
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3 Bakgrund 
 

I detta avsnitt redogör vi för relevant forskning och litteratur vilken kan kopplas till våra 

undersökningsfrågor. För att få en förståelse för utomhuspedagogikens uppkomst, existens 

och utveckling har vi valt att skildra begreppet ur ett historiskt såväl som aktuellt perspektiv. 

Inledningsvis återger vi tre kärnfulla definitioner av begreppet. 

 

 

3.1 Utomhuspedagogik som begrepp 

 

Begreppet utomhuspedagogik har till synes många tolkningar och olika definitioner, Leijon 

och Szczepanski (2000) beskriver pedagogiken som: 

 
Ett komplement till den traditionella pedagogiken… Alla ämnen kan mer eller mindre 

praktiseras i en utomhusmiljö, för det är en lärande miljö där nyfikenhet, kreativitet 

och samarbete lyfts fram. 

              (s.70) 

                  

En forskargrupp vid Centrum för Miljö- och Utomhuspedagogik vid Linköpingsuniversitet 

(2004) menar att utomhuspedagogik betonar platsen för lärande och är ett lärande där det 

praktiska och teoretiska möts. Denna forskargrupp har tagit fram nedanstående definition: 

 
Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan 

upplevelse och reflektion, grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer.  
            (Centrum för miljö- och utomhuspedagogik, 2004, s. 1) 

 

  

Lärandets rum flyttas ut till vårt landskap: till skog och mark såväl som övrig omgivande 

miljö. Lärandet sker i vårt samhällsliv och relationen mellan sinnenas stimulans och den 

kunskap vi tillägnar oss genom böcker understryks.  

 

Författaren Ericsson (2008) beskriver begreppet som följer: 

 
Utomhuspedagogiken kan utgå från olika perspektiv, det kan bland annat vara miljöfost-

ran, färdighetsträning och/eller personlig utveckling… Som lärmiljö erbjuder uterum-

met delvis andra kvaliteter som för eleven kan vara motiverande och utmanande. Dess-

utom så ger aktiviteter av olika slag i utemiljö en omedelbar återkoppling till indivi-

den…                    

         (s. 145) 

 

Sammanfattningsvis kan vi tolka att begreppet utomhuspedagogik ses som ett komplement 

till den ”vanliga” och traditionella pedagogiken. Utomhusvistelsens syfte är att fungera i 

växelverkan med inomhusvistelsen och betonar den sinnliga upplevelsen. Lärandet blir mer 

konkret och upplevelsefyllt i den verkliga utemiljön vilket också skapar förutsättning för 

utveckling av olika förmågor såsom: kreativitet, samarbete och reflektion. Hur utomhuspe-

dagogiken vidare definieras och dess avsikter går vi närmare in på i stycket Utomhuspeda-

gogikens särdrag. 
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3.2 Historisk återblick 

 

Utomhuspedagogiken har sitt ursprung i ett intresse för natur. Hur detta naturintresse vuxit 

fram i Sverige, hur barn och natur hör samman, och hur natur och utomhuspedagogik se-

dermera kommit att bli ett begrepp, sammanfattas nedan.  

 

När vi blickar tillbaka på Sveriges historia gällande naturintresset ser vi att den tar sin början 

då industrialismen bredde ut sig under senare delen av 1800-talet. Enligt Sandell, Öhman 

och Östman (2003, s. 40-41) orskade industrialismen stora avtryck på vårt landskap då järn-

vägar byggdes, urbaniseringen växte och industriernas utbredning bidrog till ökade utsläpp. 

Under denna tid började en naturvårdsdebatt väckas vilket fick till följd att det i början av 

1900-talet uppkom svenska nationalparker och lagar om naturskydd. Rantatalo (2002, s. 76) 

nämner hur även skolan förändrades och dess syn på pedagogik under 1860- och framåt tog 

två riktningar. Den ena riktningen menade att natur och verklighet skulle göras synbar med 

hjälp av exempelvis planscher. Den andra riktningen ville i stället eftersträva mer autencitet. 

Denna sistnämnda riktning tillät att undervisningen skedde i naturen och var bland annat ett 

av skälen till utvecklingen av skolresor i Sverige. 

 

Redan under 1860-talet betonades vikten av barns utevistelse under skoltid: hur barn borde 

tillbringa mesta möjliga lektid utomhus underströks.  

Allt fler människor var nu intresserade av det naturnära och ville vistas i naturen. När se-

mesterlagstiftningen trädde i kraft 1938 blev detta också tillfälle för samhällets invånare i 

allmänhet att tillgodogöra sig fritid. Intresset för såväl turism som friluftsliv ökade därmed 

alltmer (Brugge, Glantz & Sandell, 2004, s. 10&187). Naturturismen växte fram vilket var 

ett helt nytt förhållningssätt. Sambandet mellan miljöns problem och industrialismens fram-

växt blev med åren allt tydligare och det så kallade systemekologiska perspektivet väckte 

intresse (Sandell, Öhman & Östman, 2003). Perspektivet belyser interaktionen mellan växter 

och djur men också hur arter i naturen samspelar med sin abiotiska, icke levande, omgiv-

ning, vilka tillsammans utgör ett ekosystem. Brugge, Glantz och Sandell (2004, s187) be-

skriver hur man inom skolans värld märkte en tydlig förändring då friluftsdagar från och 

med 1942 blev obligatoriska. Dessa motiverades av dåvarande Skolöverstyrelsen som tillfäl-

len att ge barnen en hälsosam motvikt till ordinarie skolarbete. 

 

Det växande miljöintresset som sker under 1900-talet kan enligt Brugge, Glantz och Sandell 

(2004, ss 201-202) delas in i 4 olika delar: naturskydd, naturvård, miljövård och hållbar 

utveckling. Dessa delar kan fungera jämsides med varandra med kan också vara i konflikt 

med varandra. Runt sekelskiftet syftade naturskyddet till att bevara särskilda platser eller 

intressanta föremål. Man skapade allt fler nationalparker i samband med att naturturismen- 

och intresset växte. Detta perspektiv grenade ut i naturvårdssynen, vilken liksom natur-

skyddssynen ville bevara särskilda platser men också betonade den sociala vikten och män-

niskans påverkan för naturen. Miljövårdsperspektivet låg mycket nära naturvårdssynen men 

betonade särskilt förståelsen för samspelet mellan natur och samhälle och kretsade också 

kring miljöproblem. Samtida med miljövårdsperspektivets framväxt i slutet av 1960-talet 

skapades miljöskyddslagen och naturvårdsverket. Sverige fick en övergripande plan över 

hur olika intressen skulle prioriteras inom olika områden i landet ur ett systemekologiskt 

perspektiv.  

 

Den industriella utvecklingens skeende och att samhället hade nya prioriteringar ifrågasattes 

emellertid inte i någon större skala förrän under 1970-talet då reaktioner och reflektioner 
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mot stora utsläpp, förbrukning och konsumtion successivt ökade. Den så kallade gröna vå-

gen drog in över landet och diverse miljörörelser sökte alternativ till den kortsiktiga och 

miljöfarliga livsstil som vuxit i samhället. Under den här tiden blev friluftslivet en allt större 

kommersiell bransch och medvetenheten om miljön ökade kraftigt. Först under 1970-talet 

kunde också ett politiskt intresse märkas då man inom politiken började uppmärksamma 

miljöfrågor (Sandell, Öhman & Östman, 2003, s. 46). Under 1980-talet startades den första I 

Ur & Skurförskolan samt de första naturskolorna i landet. 

 

 

3.3 Utomhuspedagogikens särdrag 

 

Vi ser att det utomhuspedagogiska arbetsmetodens avsikter i grova drag delas upp i tre olika 

främjande delar i aktuell forskning och litteratur. För att göra detta mer överskådligt har vi 

valt att sammanfatta dessa i tre underrubriker; främjande för vårt lärande, främjande för 

fysisk aktivitet och god hälsa samt främjande för vårt miljömedvetande. Vi finner ingen em-

pirisk forskning som studerat negativa effekter med utomhuspedagogik. Det råder även brist 

på relevant litteratur som belyser nackdelar med utomhuspedagogik, det vi har påträffat har 

vi sammanställt i ett kortare avsnitt. Vi kommer därefter belysa hur vi anser att utomhuspe-

dagogik kan kopplas till förskolans läroplan och andra aktuella styrdokument. Då I Ur och 

Skur är Sveriges ledande utomhuspedagogiska verksamhet har vi valt att kort redogöra för 

denna i ett separat och avslutande avsnitt. 

 

 

3.3.1 Utomhuspedagogik- främjande för vårt lärande 

 

Ett argument som ofta lyfts i diskussion kring utomhusvistelsen som en lärande miljö är hur 

den lärandes delaktighet i verkliga händelser skapar en djupare kunskap. Genom att med 

ögonen få se hur en daggmask rör sig så kan större förståelse för dess rörelsemönster tilläg-

nas, jämfört med den abstrakta upplevelse läsning om daggmasken ger. Möjligheten att rela-

tera till sammanhang och olika perspektiv kräver delaktighet och tillfälle att kunna påverka 

och involvera sig i situationen. När utevistelsen används i den pedagogiska verksamheten 

ges tillfälle att sätta kunskap-i-handling, vilket enligt Stoltz och Svenning (2004, s. 38) är ett 

mycket betydelsefullt hjälpmedel för att styrka vår redan existerande kunskap. 

 

Leijon och Szczepanski (2000, ss 70-73) liknar utemiljön vid en kunskapskälla som ständigt 

är aktuell. Utomhusmiljön ger tillgång till såväl historiska som nutida och framtida studier. 

Författarna menar att lärande i verkliga miljöer skapar starkare verklighetsupplevelser. För 

det lärande barnet bidrar utomhuspedagogiken till en ökad sinnlig upplevelse, hela kroppen 

är delaktig och den fysiska aktiviteten stimuleras.  Naturen berikar människan med tillfällen 

att inhämta inspiration, kunskap och känsla. Det är den fysiska platsen, utelandskapet, som 

skapar möjlighet att få uppleva och lära. Alla  sinnen sätts då i aktivitet vilket gör att läran-

det kan ske på olika sätt samtidigt genom olika infallsvinklar. Lärandet blir situationsbaserat 

och skapar utmaningar och nya krav på den lärande individen. Problemlösning, kreativitet 

och förståelse för samhällets uppbyggnad blir naturliga delar i den utomhusbaserade under-

visningen enligt Brugge, Glantz och Sandell (2004, ss 25-31). Genom att sammankoppla 

praktik och teori kan kroppens behov av såväl sinnlig erfarenhet som av rörelse tillgodoses. 

Utomhusmiljön är därför en lärande miljö och ett mycket betydelsefullt pedagogiskt hjälp-

medel. Författarna understryker att ett starkt motiv till varför utomhusvistelsen bör nyttjas är 
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också att den kan bidra till utvecklingen av vår sociala kompetens. När vi vistas ute ställs 

nämligen ofta krav på gott samarbete vilket när en god social kompetens. Helhetsupplevel-

sen blir total när det sinnliga lärandet stimuleras och kunskapen är aktiv. 

 

Utomhuspedagogiken kan enligt Dahlgren och Szczepanski (1997, ss 26-27) få vilken ute-

miljö som helst att bli en lärande miljö: i staden, på landet, i skogen eller i trädgården. Situa-

tioner för inlärning skapas då vi kommer i närkontakt med vår omgivande miljö och denna 

direkta kontakt gör att vi upplever det åsyftade undervisningsmaterialet med alla sinnen. 

Upplevelsen blir därmed autentisk, det vill säga verklig och kunskapen blir levande. 

 

Waite (2007), verksam vid universitetet i Plymouth, har undersökt hur minnet påverkas po-

sitivt av upplevelser i utomhusmiljön och menar att händelser i naturlig kontext dominerar 

det vuxna minnet. Även Waite, lyfter hur barn i hög grad tycks uppskatta utevistelsen då den 

erbjuder konkreta och verkliga händelser, vilket benämns som autencitet. De verkliga möten 

som sker i utevistelsen bidrar med ”seeing is believing” vilket enligt Waite borde användas 

mer inom pedagogisk verksamhet. Författaren talar också om tillfällen att övervinna fysiska 

hinder i utemiljön, såsom att lyckas ta sig upp på en klippa, och den positiva inverkan detta 

har på vårt minne. 

 

 

3.3.2 Utomhuspedagogik- främjande för aktivitet och god hälsa 

 

Leijon och Szczepanski (2000, ss 72-75) understryker hur folkhälsan i Sverige blir allt säm-

re. Fysisk inaktivitet och övervikt är ett folkhälsoproblem som växer i rask takt. Inaktivitet 

är en känd bakomliggande faktor till för tidig död och sjuklighet. I utomhuspedagogiken ser 

författarna stora möjligheter för pedagogen att skapa struktur för en mer rörelseintensiv och 

fysisk aktivitet och drar slutsatsen att utomhuspedagogik naturligt bidrar till ökad aktivitet. 

 

Mygind (2007) gör i sin danska studie en jämförelse av fysisk aktivitet i den vanliga skol-

miljön respektive under särskilda utomhusdagar. Undersökningen syftar till att jämföra hur 

olika omgivande miljöer påverkar lärandet och den fysiska aktiviteten. I denna studie tillåts 

en vanlig skolklass byta miljö en gång i veckan då de får lov att lämna skolans lokaler och 

istället bege sig ut i skog och mark. Detta leder till mer än dubbelt så hög fysisk aktivitet. 

Enligt Myginds undersökning är också de barn som i vanliga fall är inaktiva under idrotts-

lektionerna betydligt mer aktiva i den naturliga miljön. Värt att uppmärksamma är också hur 

de överviktiga, förut passiva, barn som deltog i studien rörde på sig upp till tre gånger så 

mycket då de var ute i naturen jämfört med tidigare.   

 

Grahn med flera (1997) utför i sin undersökning ett flertal motoriska tester på barn på en 

utomhuspedagogiskt inriktad förskola och jämför dessa med tester på en ”vanlig” förskola. 

Resultatet visar att barnen på den utomhuspedagogiska förskolan är vigare, har bättre ba-

lansförmåga och dessutom är starkare. Det poängteras hur dessa barn kan, utifrån sina egna 

behov, skifta mellan olika situationer och omgivningar i utemiljön. Barnen beskrivs också 

som lugnare och mer rofyllda där personal sällan behöver kliva in i konflikthantering mellan 

barnen. När man ser till barnens sjukfrånvaro är denna lägre på utomhuspedagogiska försko-

lor. Att man vistas ute mycket och på så vis undviker de smittorisker innemiljön bidrar till är 

en möjlig orsak, att stressfaktorn på dessa förskolor ser annorlunda ut är en annan orsak. 

Genom att vistas ute menar man att barnen har en mer harmonisk miljö och därmed upplever 

mindre stress i sin omgivning.  
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Även Fjortoft (2001) belyser i sin norska studie hur utomhusvistelsen bidrar till naturliga 

utmaningar för kroppen då landskapets vegetation är varierad. Motoriken stimuleras och 

barn lär sig att hantera olika former av rörelser såsom att klättra upp i träd eller att ta sig ned 

för en backe. Detta stöds också av Waite (2007) som i sin forskning menar att barn lär sig att 

bemästra svårigheter i utemiljön.  

 

Scamper (2005) är en rapport från Centrum för folkhälsa som bland annat tar upp hur utfor-

mandet av förskolegårdar kan påverka barns fysiska aktivitet samt barns utsatthet för solens 

skadliga UV-strålar. Studien genomfördes på 4-6-åriga barn på elva förskolor runt om i 

Stockholm och de hjälpmedel som användes var stegräknare samt så kallade solmätare. Bar-

nen i förskolorna vistades ungefär sju timmar per dag i förskolan, tiden varierade inte sär-

skilt mellan de olika förskolorna, vad som däremot varierade markant var antalet utetimmar 

på förskolorna. Tre av förskolorna var ”I Ur och Skur” certifierade, i rapporten kallade Mul-

leförskolor, barnen i dessa förskolor var nästan uteslutande utomhus, även under måltiderna. 

I de andra förskolorna varierade utetiden beroende på vädret, om det var gråmulet och reg-

nigt valde man till övervägande del att vara inomhus.  

 

17% av alla barn som ingick i Scamper undersökningen var överviktiga, på Mulleförskolor-

na var denna siffra 11% medan de resterande förskolorna hamnade på 19%. Resultaten pe-

kade också på att om barnen hade tillgång till kuperad terräng, stora ytor och mycket vegeta-

tion så ökade barnens steg per minut jämfört med de barn som inte hade tillgång till den ty-

pen av utemiljö. Rapporten visar på att en bra utemiljö kan bidra till att öka barns stegantal 

med så mycket som 4 steg per minut, vilket skulle resultera i att ett barn som tillbringar 

minst 6 timmar på förskola tar 1500 – 2000 mer steg per dag. Även om det är svårt att mäta 

hälsovinsterna på kort sikt är det ändå klart att en ökad fysisk aktivitet och lagom sol innebär 

att hälsan utvecklas till det bättre på lång sikt.  

 

 

3.3.3 Utomhuspedagogik - främjande för miljömedvetandet 

 

Friluftsfrämjandet (2009) definierar den miljömedvetne som någon som visar respekt för, 

omsorg om och viljan att vårda allt levande. Att barn skall få grundläggande naturkunskaper 

samt insikter om sambanden i naturen ses som en väsentlig del för att uppnå miljömedve-

tenhetstänk. Genom att barn blir mer miljömedvetna blir de också mer rädda om naturen – 

”Det man tycker om bryr man sig om”.  För att barn skall kunna uppnå ett miljömedvetet 

tänk är det viktigt att på ett så konkret sätt som möjligt arbeta med miljön. Att konkretisera 

miljötänk kan vara att till exempel tillsammans med barn bygga ett eget ekologiskt krets-

lopp. Friluftsfrämjandet vill att barnen skall bli ”omedvetet miljömedvetna”, det vill säga att 

det som vi idag måste påminnas om när det gäller just miljöarbete och återvinning skall vara 

något naturligt för våra barn när de i sin tur blir vuxna. Sandell, Öhman och Östman (2004, 

ss 134-136) menar att miljöproblem inte kan lösas förrän människan besitter fullständig in-

sikt i hur hennes handlingar påverkar miljön och hon börjar agera miljövänligt, det vill säga 

att hon uppnår miljömedvetenhet. Genom att se och uppleva naturen på nära håll så tillägnas 

ökad förståelse för den egna påverkan samt hur djur och natur utgör del av vår omgivning. 

Utevistelsen kan därmed vara en god bas för fortsatt miljöengagemang (Brugge, Glantz & 

Sandell, 2004, ss 20-23).  
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3.3.4 Utomhuspedagogikens hinder 

 

När man arbetar utomhuspedagogiskt och använder sig av naturen som ett pedagogiskt 

hjälpmedel ställs höga krav på pedagogens egna förtrogenhetskunskap. Finns brister i denna 

riskerar utevistelsen att inte nyttjas till fullo. Dahlgren och Szczepanski (1997) betonar att 

pedagogens förtrogenhetskunskap är en förutsättning för att kunna göra utemiljön till en 

lärande miljö. Det handlar om att kunna skapa inlärningssituationer med hjälp av den omgi-

vande miljön och därmed kunna se vilka pedagogiska möjligheter naturen erbjuder. Ser inte 

pedagogen att till exempel ett antal kottar kan användas för matematik- och begreppsinlär-

ning så förloras utomhusvistelsens pedagogiska förtjänst. För att undvika detta krävs utbil-

dade pedagoger. Dahlgren och Szczepanski (2004, ss 16-17) menar att utomhuspedagogisk 

kunskap borde integreras med och komplettera den övriga pedagogiken inom lärarutbild-

ningen. Författarna ser också att pedagogik i naturen ibland kan vara oförutsägbar vilket gör 

att planering kan få lida eller måste vara mycket flexibel. Detta faktum kan rentav verka 

avskräckande för en del pedagoger som därför hellre undviker  undervisning eller pedago-

gisk aktivitet utomhus. Bristen på goda pedagogiska utemiljöer kan också vara ett stort pro-

blem liksom svårigheter att ta sig till och från dessa miljöer (Dahlgren & Szczepanski, 1997, 

s. 34). Är en förskola belägen en bit ifrån exempelvis ett bra skogsområde kan detta utgöra 

stora hinder. Förskolan behöver då ordna skjuts från ett bussbolag och har plötsligt hamnat i 

en kostsam situation. 

 

 

3.3.5 Styrdokument 

 

I förskolans läroplan (Lpfö-98, Utbildningsdepartementet, 2006) uttrycks vikten av att bar-

nen får en förståelse av sin egen roll för miljön och naturens kretslopp. Förskolan skall strä-

va efter att varje barn motoriskt utvecklas och får en förståelse för betydelsen av god hälsa. 

Ett utvecklat kunnande om djur och växter liksom upptäckten av nya aspekter på den egna 

omvärlden betonas. Läroplanen uttrycker att: 

 
Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållnings-

sätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka 

till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin 

delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv 

och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid. 

                             (Lpfö-98, Utbildningsdepartementet, 2006,  s. 7) 

 

Förskolan skall inspirera barn till att utforska sin omvärld och ge barn möjligheter att lära 

känna sin närmiljö. En utvecklad förståelse för sig själv såväl som om omvärlden genom 

utforskande och lustfyllt lärande är viktiga grunder i all pedagogisk verksamhet. Pedagogen 

har en viktig roll som medupptäckare, stöd och handledare och tar tillvara barnens åsikter. 

Läroplanen lyfter pedagogens roll för barnens lärande: 

 
Lärandet skall baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av 

varandra… Barnen skall få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivi-

tet öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter. 

   (Lpfö-98, Utbildningsdepartementet 2006, s.6)                        
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Inom arbetslaget skall en aktiv diskussion föras om vad kunskapsbegreppet innebär och 

verksamheten skall anpassas till det enskilda barnets behov (Lpfö-98, Utbildningsdeparte-

mentet, 2006). 

 

Vi ser att läroplanens syn på utomhusvistelsen innefattar såväl lärande, hälsofrämjande som 

miljömedvetande. Pedagogen vägleder barnen till ny kunskap och tar hänsyn till det enskilda 

barnet och låter barnens intressen styra den pedagogiska planeringen. 

 

 

3.3.6 I Ur och Skur 

 

Det finns en mängd olika organisationer som står bakom utomhuspedagogiska inriktningar 

inom förskola och skola. Den största och kanske mest kända är Friluftsfrämjandet med sina 

drygt 200 ”I Ur och Skur” förskolor och 12 skolor. För att få reda på mer om I Ur och Skur 

verksamheten har vi använt oss av Friluftsfrämjandets grundbok för I Ur och Skur (Frilufts-

främjandet, 2009). Grundtanken till I Ur och Skur pedagogiken är att tillgodose barns behov 

av kamratskap, kunskap och rörelse genom att vara ute i naturen. Det övergripande målet för 

all I Ur och Skur verksamhet och dess ledare är att ge barnen större kunskap och förståelse 

för miljön samt hur de fungerar i och behandlar naturen. I Ur och Skur arbetar med att för-

medla kunskap till barnen genom lek och upplevelsebaserat lärande. Även i grundskolan 

integreras friluftsliv och natur i samtliga ämnen, strävansmålet är att konkretisera de abstrak-

ta kunskaperna så tydligt som möjligt. Projektarbete är vanligt inom I Ur och Skur och vik-

ten läggs på att arbeta ämnesöverskridande för att tydliggöra helheter och samband i läran-

det, ofta arbetar man med öppna frågor för att visa att det finns flera olika lösningar och syn-

sätt på samma problem. En annan central del inom I Ur och Skur är föräldrasamverkan, ge-

nom en god dialog föräldrar och ledare emellan ökar barnens förutsättningar till att utveckla 

en god och lärorik process i verksamheten. Läroplanen för förskolan (Lpfö-98, Utbildnings-

departementet, 2006)  tar upp vikten av att barnen blir miljömedvetna och förstår sin roll i 

världen: 

 
Förskolan skall medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt 

förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. 

Verksamheten skall hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete 

kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid. 

                   ( s.7) 
 

Arbete med kretslopp är något som är vanligt förekommande på Friluftsfrämjandets försko-

lor eftersom de menar att naturens system är som ett kretslopp, vilket bygger på att inget 

avfall går till spillo utan skall återanvändas till nytt material. Riktlinjerna för i Ur och Skur 

beskriver hur varje förskola eller skola skall arbeta ifrån en miljöplan som de själva har upp-

rättat. Målet är att barn skall bli omedvetet miljömedvetna och att de ska ta med sig detta 

miljötänk genom hela livet. Inomhusmiljön är även den viktig för Friluftsfrämjandet, de vill 

att det som används i naturen i möjligaste mån skall komma in i inomhusverksamheten. Stor 

vikt läggs vid att personal skall reflektera över vad som görs bäst inne respektive ute, det är 

absolut inte fel att förlägga en aktivitet inomhus om man anser att det gynnar situationen. 

Friluftsfrämjandet vill att deras inomhusmiljö skall inbjuda till lugna rollekar, att läsa böck-

er, lägga pussel, spela spel med mera. De vill sträva efter ljusa inomhusmiljöer där sköna 

och planerade rum skapar harmoni, inbjuder till avkoppling och genererar goda förutsätt-

ningar för lärande.  
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För att få sin förskola certifierad av Friluftsfrämjandet som en I Ur & Skur förskola måste 

25% utav personalen genomgått grundutbildningen, resterande 75% skall utbilda sig inom 

en bestämd tidsram.  

 

I Ur & Skur har utvecklat ett utomhuspedagogiskt arbetssätt där man arbetar med läropla-

nerna som grund. De strävar hela tiden efter att ha barnet i centrum där det är viktigt att le-

darna är lyhörda gentemot vad barnet vill och vikten av att barn lär på olika sätt betonas. 

Enligt Friluftsfrämjandet är en I Ur & Skur verksamhet pedagogiska grund tanken att barn 

lär genom upplevelser och med hjälp av ett fokus på utevistelse och de lärsituationer naturen 

erbjuder.  

 

3.4 Teoretisk ram 

 

Nedan redovisas den teoretiska ram som används i studien med avsikt att tolka studiens re-

sultat. Vi använder oss av den pragmatiska kunskapsteorin där utomhuspedagogiken har sina 

rötter. Denna teori är lämplig för vår studie då den centraliserar relationen mellan handling 

och kunskap samt fokuserar det erfarenhetsbaserade lärandet. I kommande stycke kommer 

vi att närmare redogöra för ovanstående teori och koppla samman denna med utomhuspeda-

gogisk forskning. Vi syftar till att ge en klarare bild över vad utomhuspedagogiskt arbete 

teoretiskt kan luta sig mot för att senare i studien kunna jämföra detta med pedagogernas 

intervjusvar. I detta avsnitt belyser vi även vilken roll pedagogen har inom dessa kunskaps-

teorier. 

 

 

3.4.1 Den pragmatiska kunskapsteorin 

 

John Dewey (1859-1952) var en forskare och filosof vars pedagogiska tankar och filosofier 

är viktiga för den pragmatiska kunskapsteorins utveckling. Denna teori baseras på att kun-

skap är det som människor kan använda sig av och är sådant som kan kopplas till konkreta 

erfarenheter. Den pragmatiska teorin åtskiljer inte teori och praktik då dessa ses som integre-

rade i människors handlande (Lundgren, Säljö & Liberg red, 2010, s 174). Detta utgör också 

grunden för utomhuspedagogiken; ett synsätt där vi lär oss genom handling och upplevelse 

(Leijon & Szczepanski, 2000, s. 71). Enligt Dewey (1980, ss 54-58) kan ren faktakunskap 

inte gynna barnets förtrogenhetskunskap om verkliga ting i alls lika stor utsträckning som då 

barnet får uppleva och befinna sig vid dessa ting: 
 

”Aldrig så många faktalektioner, planerade enbart som faktalektioner, kan bidra ens med en 

skugga av den förtrogenhet med växter och djur, på bondgården och i trädgården, som för-

värvas genom att man faktiskt lever mitt ibland dem och bryr sig om dem.” 

                                                  (s.54) 

 

Dewey menade att den pedagogiska betydelsen inte kan förbises när det nära mötet med 

verkliga händelser och material låter en ständig övning i kreativitet, logiskt tänkande och 

observationsförmåga ske. Lärande är en pågående process där omvärlden bearbetas. För att 

kunna ta del av och lära sig också av andra människors upplevelser och erfarenheter så krävs 

att någon del av dessa kan sammankopplas med egen erfarenhet. Människan kan således inte 

förstå andra till fullo om hon inte kan relatera till vad andra talar om. John Dewey under-

strök vikten av att se människan som en sökande individ och kopplas ofta till begreppet 
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”learning by doing” det vill säga lärande genom handling. Människan kan genom reflektion 

av det egna handlandet skapa lärandesituationer. Detta kan direkt relateras till utomhuspeda-

gogiken där dels den språkliga dialogen och dels dialogen i handling betonas som två fakto-

rer vilka utgör en reflektion. Reflektionen är i sin tur integrerad i alla lärandeprocesser. Be-

greppsbildningen främjas genom tillfällen att praktiskt hantera material och när konkreta 

erfarenheter erhålls från omgivningen (Brugge, Glantz & Sandell, 2004, s. 49). Dahlgren 

och Szczepanski (1997, s. 20) ser ett tydligt samband mellan utomhuspedagogik och ett 

bildningsperspektiv där vår förståelse skapas utifrån föreställningar från vardagen. För att 

erfarenhet skall omvandlas till kunskap krävs reflektion och dialog tillsammans med andra. 

 

För att kunna uppnå ett lärande genom sina erfarenheter menar Dewey (1997) att en process 

med fem steg måste ske. Det första steget innebär att den lärande erbjuds en situation där 

tidigare erfarenhet kan framträda för att skapa motivation och intresse. Det andra steget in-

nebär att den lärande måste stöta ihop med ett verkligt problem för att stimulera tanken. Det 

tredje steget innebär att den lärande måste ha potential att tillägna sig ny kunskap annars kan 

varken förståelse eller hanterbarhet av situationen ske. Det fjärde steget innebär att den lä-

rande under eget initiativ och ansvar får komma fram till lösningar och testa dessa. Det sista 

och femte steget innebär att den lärande ges tillfälle att testa sina lösningar i nya situationer 

och därmed inse dess värde. 

  

Fundamentalt inom den pragmatiska kunskapsteorin är relationen mellan handling och kun-

skap (Szczepanski, 2007, s. 22). Dewey förespråkade en skola baserad på och fokuserad 

kring barns levda erfarenheter där relevanta kunskaper kan utvecklas. Inom pragmatismen 

ses ett tydligt samband mellan skolans funktion, undervisningens organisation och relationen 

till det omgivande samhället. Individens roll i samhället fokuseras vilket inte bara har påver-

kat hur utomhuspedagogiken ser ut idag utan också påverkat hela skolans utveckling. De-

weys betonande av demokratin och hans pragmatiska pedagogik har haft ett mycket stort 

inflytande för skolans reform och den så kallade reformpedagogiken. Denna innebar ett nytt 

synsätt och en ny uppfattning jämfört med tidigare pedagogik. Det individbaserade lärandet 

fokuserades och människans del i samhället lyfts. (Lundgren, Säljö & Liberg red, 2010, s. 

174-176). 

 

 Enligt Rantatalo (2002, s. 52) var det i samband med reformpedagogikens genomslag som 

undervisning i det fria och utomhusvistelse blev ett regelbundet inslag i skolan. Strotz och 

Svenning (2004, ss 34-36) understryker pragmatismens ställning för det utomhuspedagogis-

ka förhållningssättet och sammankopplar direkt Deweys kunskapssyn med förläggandet av 

undervisning i miljöer som är relevanta för undervisningssyftet, såsom till exempel i natu-

ren. Dialogen är mycket väsentlig i dessa lärandeprocesser då den förutsätter elevers och 

barns chans till att upptäcka den kunskap de har och att reflektera över det egna lärandet. 

Teori blir kunskap först då den omsätts i en verklig och levande praktik. Dahlgren och 

Szczepanski (1997, s.23) understryker hur den utomhuspedagogiska metoden möjliggör ett 

konkret och direkt lärande. Olika kunskapsförmågor tillåts integreras såsom förtrogenhets- 

och erfarenhetskunskap, begreppskunskap och teoretisk kunskap. Det utomhuspedagogiska 

arbetet ger undervisningen och inlärningen en upplevelsemässig aspekt, vilket understryks i 

den pragmatiska kunskapssynen. 
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4 Metod 
 

Vi utför en empirisk studie: där information hämtas från verksamma pedagoger. I detta kapi-

tel presenteras den metod som tillämpats för att bäst uppnå vårt syfte vilken är kvalitativ 

intervju. Först påvisas skillnader mellan kvalitativ och kvantitativ metod.  Därefter beskrivs 

den kvalitativa intervjun som metod för att redogöra för denna studies metodiska hållning. I 

urvalsavsnittet tydliggörs sedan vilka pedagoger vi har vänt oss till samt varför. Under ru-

briken Genomförande motiveras därefter hur vi gått tillväga för att utföra intervjuerna och 

hålla oss inom ramen för den kvalitativa metoden. Metodavsnittet avslutas med en redovis-

ning av de etiska regler som finns för humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning, ett av-

snitt om studiens reliabilitet och validitet samt slutligen en kort förklaring till hur vi har be-

arbetat och analyserat insamlad information.   

 

4.1 Skillnaden på kvalitativ metod och kvantitativ metod 

Björkdahl Ordell (2007) förklarar kvantitativa metoder som mätbara och kvalitativa metoder 

som upplevelsebaserade. Syftar vi till exempel på att ta reda på förekomsten av något, behö-

ver vi samla in kvantifierbar data, med andra ord mätbar data. Skulle vi i stället syfta till att 

ta reda på hur en grupp människor upplever något behöver vi använda oss av kvalitativa 

metoder, exempelvis intervju eller observation. En kvalitativ studie kan med andra ord hand-

la om exempelvis pedagogers upplevelser eller tolkning av händelser. Vår studie blir således 

av kvalitativ art då vi önskar undersöka just pedagogernas egen uppfattning. I kommande 

avsnitt nämner vi för- och nackdelar med just den kvalitativa metoden.  

 

 

4.2 Intervju som metod 

 

För att få en inblick i den aktiva verksamheten har vi valt att använda oss utav en kvalitativ 

undersökningsmetod där vi använder oss av intervju som verktyg. Vi anser att det passar vår 

studie bäst eftersom avsikten  är att få fram passande och beskrivande information om hur 

verksamma pedagoger uppfattar begreppet utomhuspedagogik. Enligt Trost (1997 s. 7) defi-

nieras en intervju bland annat av att raka frågor ställs och innehållsrika svar ges. Det insam-

lande materialet blir variationsrikt och omfattande. Larsson (1986) beskriver hur man inom 

den kvalitativa metoden utgår ifrån första ordningens perspektiv – det vill säga det som kan 

observeras utifrån, ren fakta, samt andra ordningens perspektiv- som handlar om hur någon 

uppfattar något. Larsson tar även upp att man inom den kvalitativa forskningen kan använda 

sig utav olika metoder för att samla in data, så som observationer, intervjuer, brev och så 

vidare. Vår intervju hamnar under den andra ordningens perspektiv då vi intresserar oss för 

hur pedagogerna uppfattar och upplever fenomenet utomhuspedagogik. Enligt Dalen (2008) 

är den kvalitativa intervjun speciellt lämpad för att ge den undersökande kunskap om infor-

mantens egna erfarenheter, uppfattningar och känslor. Vi väljer även att ha vår intervju se-

mistrukturerad så att vi lättare skall kunna sammanställa och kategorisera de svar vi får. Da-

len menar att just vid en semistrukturerad intervju är det ytterst väsentligt att man innan själ-

va intervjuprocessen utarbetar en intervjuguide. För att kunna skriva en sådan guide krävs 

det att man omsätter studiens problemställningar till konkreta huvudfrågor med relevanta 

underliggande frågor. Vi utformade ett antal relevanta frågor som vi utgick från under våra 

intervjuer, dessa finns att läsa i bilaga 2.  
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Med detta som grund har våra intervjuer skett i en för pedagogerna bekant miljö, vi har be-

sökt dem på respektive arbetsplatser. När intervjuerna har skett har vi varit noga med att få 

samtala med pedagogerna både enskilt och avskilt. Båda två har närvarat vid samtliga inter-

vjuer och med hjälp av en diktafon har intervjuerna kunnat spelas in. Under intervjuerna har 

en utav oss ansvarat för att ställa de förberedda frågorna medan den andre skött diktafonen 

samt antecknat respondentens svar. 

 

4.3 Urval  

Vi anser att det gynnar vår studies syfte mest att kontakta och intervjua pedagoger som arbe-

tar på förskolor med uttalad utomhuspedagogisk inriktning. För att komma i kontakt med de 

åtta pedagoger som medverkar har vi tagit hjälp av Friluftsfrämjandets kontaktlista för I Ur 

& Skur verksamhet, vilken finns tillgänglig på deras hemsida (Friluftsfrämjandet 2010). På 

så vis har vi kunnat se vilka utomhuspedagogiska verksamheter som finns i vår närhet. Vi 

har därefter via telefon kontaktat tre förskolor som vi ansåg låg inom rimligt avstånd, två av 

dessa tackade ja till att medverka medan den tredje avböjde på grund av tidsbrist. En peda-

gog fick vi tips om muntligen under en intervju, vilket vi fann intressant och därmed beslöt 

oss för att kontakta denne via mail och senare även telefon.  

 

Dalen (2008) lyfter vikten av att det inom kvalitativ intervjuforskning är av stor betydelse 

vilka informanterna är. Vem ska intervjuas, hur många skall vi intervjua och enligt vilka 

kriterier väljer vi ut dem? När vi gör vårt urval av pedagoger för våra intervjuer tänker vi 

främst på att vi önskar besöka pedagoger som har ett uttalat inriktat fokus på utomhuspeda-

gogik. Detta menar vi gör vår undersökning långt mer fördjupad och utvecklande än om vi 

studerar hur pedagoger arbetar med utomhuspedagogik där man inte ägnar särskilt intresse 

eller pedagogisk tanke åt utomhusvistelsen. Vår tanke är att vi vill få en insyn i vad ”exper-

terna” inom området anser om utomhuspedagogik, det vill säga de pedagoger som brinner 

för och har ett genuint intresse för utomhusvistelsen som pedagogisk arena. I enlighet med 

Dalen väljer vi att begränsa antalet informanter till åtta stycken. Detta för att det inte skall 

bli för stort eftersom både genomförandet och sammanställningen är mycket tidskrävande. 

Trost (2010) menar att urvalet skall vara olikartat och varierat men befinna sig inom speci-

fikt område. Vi begränsar detta område till den utomhuspedagogiska verksamheten. Kriteri-

erna för vårt urval blir således att informanterna skall vara uttalat inriktade mot utomhuspe-

dagogik i sin dagliga verksamhet, mest fördelaktigt verksamma och anställda inom försko-

lan.  

 

 

4.4 Genomförande 

Trost (2010) betonar vikten av att intervjuer sker i lugna miljöer där personen som intervjuas 

känner sig trygg och där man inte riskerar att bli störd. Vi tar hänsyn till detta och har därför 

besökt de verksamma pedagogerna i en för dem bekant miljö, det vill säga deras arbetsplat-

ser. Vi har varit noga med att få tala enskilt och ostört med pedagogerna och därför sett till 

att intervjuerna skett på avskilda platser inom verksamheten. Vid intervjuerna har vi använt 

oss utav en bandspelare vars största fördel varit att vi fått en chans att lyssna på responden-

tens svar flera gånger. Trost belyser hur bandspelare gör det möjligt att koncentrera sig på 

frågorna och själva intervjun istället för att stort fokus riktas till att skriva ner svaren. Vi har 

sedan direkt efter intervjuerna transkriberat de svar vi insamlat för att få en tydligare över-
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blick samt underlätta för vår kommande resultatredovisning.  En nackdel är dock att det är 

tidskrävande att lyssna av intervjuerna och att spola fram och tillbaka i jakten på rätt detalj. 

Vi har tagit detta i beaktning och avsatt gott om tid till att lyssna till banden.   

 

4.5 Forskningsetik 

Vetenskapsrådet (2002) har fyra forskningsetiska huvudregler för humanistisk -

samhällsvetenskaplig forskning, vi beskriver nedan hur vi kommer att arbeta för att följa 

dessa: 

 

Den första regeln behandlar information till deltagare och uppgiftslämnare. Vi som bedriver 

undersökningen skall informera samtliga deltagare och uppgiftslämnare om gällande villkor. 

Vi skall tydligt upplysa dem om att deras deltagande är frivilligt och att de när de vill kan 

avbryta sin medverkan. Vi gjorde detta genom att i god tid före undersökningen ägde rum 

skicka ut ett så kallat missivbrev, se bilaga 1. I detta brev har vi beskrivit vårt undersök-

ningssyfte, vårt tillvägagångssätt samt förklarat de deltagandes villkor. Vi har gjort det tyd-

ligt för den deltagande att denne är garanterad fullständig konfidentialitet, vilket innebär att 

deltagaren är anonym samt att deras arbetsplats avidentifieras.  

 

Den andra regeln beskriver hur deltagares samtycke bör inhämtas. Eftersom vi i vår under-

sökning inte har intervjuat barn och inte heller omskrivit enskilda barn utan endast behandlat 

verksamhetens aktivitets- innehåll och upplägg, så har vi vänt oss direkt till verksamheten 

genom ovan nämnda missivbrev.  

 

Den tredje och fjärde regeln behandlar ytterligare den medverkandes rättigheter att avbryta 

medverkan samt att detta inte får negativa följder eller vidare påtryckningar. Även detta har 

vi inkluderat i ovanstående brev där vi talat om den deltagandes villkor. Trost (2010) beto-

nar vikten av att informanten skall underteckna ett dokument där de samtycker till att delta i 

intervjun. Vi har valt att muntligen informera och tillfråga de som skall intervjuas för att få 

samtycke till intervjun.  

 

 

4.6 Validitet och Reliabilitet inom kvalitativa studier 

 

Trost (2010) beskriver hur man inom kvalitativa studier talar om reliabilitet respektive vali-

ditet. Med reliabilitet menar man studiens tillförlitlighet och med validitet menar man studi-

ens giltighet. Det finns fyra olika faktorer som är knutna till validiteten i kvalitativa intervju-

studier; forskarrollen, forskningsplanen (urval samt metodik), datamaterialet, tolkningar och 

analytiska angreppssätt (Dalen, 2008). I forskarrollen är det av stor vikt att forskaren klargör 

just sin speciella anknytning till det fenomen som studien inriktar sig på. Genom att klargöra 

detta får läsaren en möjlighet att på egen hand avgöra hur detta kan ha påverkat hur forskar-

na har tolkat de resultat som uppkommit. Inom forskningsplanen är det viktigt att den valda 

metoden är anpassad till undersökningens syfte, problemställningar och teoretisk förankring.  

Dalen påpekar här att för att få bästa möjliga underlag för validitetsstyrkning skall intervju-

erna spelas in på band, det måste också finnas en skildring för själva processen, från inter-

vjutillfället till den definitiva skriften. Själva validiteten i datamaterialet förstärks genom att 

intervjuaren ställer relevanta frågor där informanten ges tillfälle att reflektera över spörsmå-

let och komma med uttrycksfulla uttalanden. När det gäller tolkning och analys framhäver 
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Dalen återigen vikten av att informanternas svar återges precist för att kunna göra en korrekt 

tydning av materialet. Vidare varnar hon för vissa framträdande svårigheter när forskaren 

skall till att tolka intervjumaterialet. Det holistiska misstaget är ett uttryck för att forskaren 

anser sig känna forskningsområdet så väl att han omedvetet tolkar informantens svar utifrån 

en felaktig förförståelse. Vår validitet styrks genom att vi, som nämnts tidigare, använder 

oss utav ljudupptagningar vid våra intervjuer. Vi väljer att redan inledningsvis klargöra vårt 

eget intresse för utomhusvistelse. Enligt Dalen (2008) medför detta att läsaren själv ges möj-

lighet att bilda egen uppfattning om huruvida studien har påverkats av förförståelsen eller 

inte. Slutligen framhäver Dalen att kvaliteten i studien stärks om forskaren följer de etiska 

riktlinjerna och på ett tydligt sätt redovisar för de olika stegen i forskningsprocessen.  

 

Med reliabilitet menar man att en studie är pålitlig och att den inte har utsatts för slumpinfly-

telser, med detta menar man att vid en kvalitativ intervju skall intervjuaren ställa alla frågor 

på samma sätt till alla informanter.  För att styrka sin studies reliabilitet krävs det att forska-

ren skall kunna visa för andra som läser studien att mina forskningsdata och analys är tro-

värdiga. Vilket innebär att forskaren måste klara av att visa att all forskningsdata är insamlat 

på ett seriöst sätt som är väsentlig för den aktuella problemställningen (Trost, 2010 s.131-

135). Vår reliabilitet styrks då vi använder oss utav samma frågor vid samtliga intervjuer, se 

bilaga 2. Vi väljer också att transkribera samtliga intervjuer vilka finns att tillhandahålla vid 

önskemål. 

 

 

 

4.7 Bearbetning och analys 

 

Hartman (1998, ss 26-30) menar att när man förstår begreppet för en särskild företeelse så 

förstår man också dess natur. När man då försöker förklara ett begrepp, såsom ett begrepp 

för en företeelse, bör man med fördel analysera, det vill säga sönderdela, dess innebörd i 

beståndsdelar. Ett begrepp är en slags föreställning som vi fokuserar kring med hjälp av ex-

empel. I denna studie analyserar vi därför de begreppsuppfattningar vi har tagit del av och 

syftar till att upplösa dessa i olika delar. Därefter sorterar vi in uppfattningarna i olika ”fack” 

om möjligt, för att på så vis få ett överskådligt system över olikheter mellan begreppsupp-

fattningen, de som talar om begreppet på ett visst sätt och de som talar om det annorlunda 

och så vidare. Likadant gör vi med övriga svar vi får för att göra vårt resultat så tydligt som 

möjligt. Enligt Kvale (2009, ss 218-219) är målet med kategorisering att dela in svaren i 

beskrivande kategorier vilka kan jämföras med varandra. På så vis sammanfattas långa in-

tervjuer och delas in i förenklade grupper. Vår avsikt är just att sätta pedagogernas tolkning-

ar i relation till varandra och undvika att enbart räkna upp deras svar. Då allas uppfattningar 

är originella får vi här till en början generalisera för att få en slags grov uppdelning. Vi väl-

jer sedan att använda oss av underrubriker för olika kategorier för att på så vis få en tydlig 

återkoppling till vår studies ursprungliga frågeställningar och syfte.  
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5 Resultat 
 

Nedan ger vi en kort sammanfattad presentation av de pedagoger vi har intervjuat. Som del i 

vår intervju har pedagogerna ombetts att tala om hur länge de varit verksamma inom den 

utomhuspedagogiska verksamheten. För att försäkra oss om avidentifiering väljer vi att inte 

beskriva utmärkande drag såsom ålder eller vilken kommun arbetsplatsen tillhör. För att inte 

heller kunna urskilja kön då endast en pedagog är man, får samtliga intervjuade kvinnliga 

namn. Alla namn är fiktiva och används enbart för att förenkla läsningen och kunna urskilja 

de individuella svaren. 

 

Vi har valt att kategorisera pedagogernas svar och redovisa dessa genom att använda oss av 

underrubrikerna utomhuspedagogik som begrepp och utomhuspedagogik som arbetssätt. Här 

avspeglas och sammanfattas pedagogernas syn, resonerande och tankar kring vår studies 

grundläggande frågor.  

 

 

5. 1 Presentation av de intervjuade 

 

Pedagog 1, Anja: Anja har varit verksam inom det utomhuspedagogiska fältet sedan 1992. 

Hon arbetar inriktat både mot barn och vuxna och låter utomhuspedagogiken fungera som 

ett hjälpmedel och komplement till en annan slags pedagogik. Utevistelsen är ett naturligt 

och självklart inslag i all aktivitet. 

 

Pedagog 2, Bodil: Bodil har varit med och startat upp en utomhuspedagogiskt inriktad för-

skola. Bodil har arbetat inom barnomsorgen i cirka 25 år. Hon arbetar nu sitt tolfte år inom 

den utomhuspedagogiska verksamheten.  

 

Pedagog 3, Carolina: Carolina har arbetat med utomhuspedagogik sedan 21 år tillbaka. 

 

Pedagog 4, Daniella: Daniella har tidigare arbetat många år inom den traditionella förskolan 

men har sedan 1998 varit verksam utomhuspedagog. Tillsammans med en kollega var Dani-

ella initiativtagare till att starta upp en utomhuspedagogiskt inriktad förskola.  

 

Pedagog 5 Ella: Ella är relativt ny inom den utomhuspedagogiska verksamheten och har 

arbetat sedan 2008. Ella tjänstgör till viss del även på en ”vanlig” förskola.  

 

Pedagog 6, Fiona: Fiona har tidigare arbetat inom en traditionell förskola och har varit 

verksam utomhuspedagogiskt i tio år. 

 

Pedagog 7, Greta: Greta har alltmer ägnat sig åt ett utomhuspedagogiskt inriktat arbetssätt 

från mitten av 80-talet och framåt. Idag arbetar Greta på en förskola med utomhuspedago-

gisk inriktning och har varit med sedan starten av denna 2002. 

 

Pedagog 8, Hilda: Hilda tog sin lärarexamen 2002 och har sedan dess arbetat med utom-

huspedagogik. Även före sina lärarstudier arbetade Hilda mycket utomhus men utan uttalad 

inriktning. 
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5.2 Utomhuspedagogik som begrepp 

 

När pedagogerna ombeds att förklara begreppet och vad som utmärker utomhuspedagogik 

ges i de flesta fall en mycket nyansrik och omfattande beskrivning. Begreppet är komplext 

och till synes svårt att begränsa till korta bestämda meningar: 

 
..det är, det är stort. Men för mig betyder det i alla fall att jag förlägger min, mycket av ti-

den som jag jobbar med pedagogik med barnen så är det utomhus.                   

(Daniella)  

 

Bodils beskrivning utvecklar begreppet och hon menar att barns möjlighet till individuell 

inlärning också inkluderas när man förklarar utomhuspedagogik: 

 
 Ja, det är att i sin tid med kroppen och sina sinnen få utvecklas och få känsla för närhet och 

miljö... det bygger mycket på kroppsuppfattningen och att alla barn har olika lång lärsträcka 

för att ta in saker. 

 

Pedagogernas uppfattning av begreppet fokuseras kring barns positiva upplevelse av utom-

husvistelsen och att de utvecklar en positiv inställning till naturen. Pedagogernas egen roll, 

sinnenas upplevelse och hur barns fysik utvecklas är andra element vilka utgör basen inom 

utomhuspedagogik:  

 
Ja, allt vad man jobbar med med barnen utgår ifrån naturen…/… Ja, så är det. Det viktigas-

te tycker jag med utomhuspedagogik det är att vi vill verkligen ge barn den här känslan för 

naturen, känslan för att vara ute. 

(Greta) 

 

Utomhuspedagogiken beskrivs som ett förhållningssätt, ett medvetande och en röd tråd vil-

ken genomsyrar hela verksamheten. Daniella betonar pedagogens roll för begreppets inne-

börd: 

 
Jag tycker att jag försöker få ett tänk där det ska liksom vara som en röd tråd och det skall 

finnas med i bakhuvudet och i planering och i det sättet som man umgås med barnen. Jag 

ska också smitta av mig: att barn skall tycka om att vara ute. Det ska va så att dom ska lära 

sig om natur och miljö också, det ingår också i det… 

 

Att utomhuspedagogik kräver ett medvetet tänk från pedagogen understryks också av Caro-

lina: 

 
…allt man gör inne kan man göra ute, skulle jag vilja säga, att man har det tänket… 

 

I våra intervjusvar framgår också att en del pedagoger anser att en del av det utomhuspeda-

gogiska begreppet innefattar att inneverksamhet flyttas ut eller fungerar som ett komple-

ment. Trots detta anses naturen vara en tillgång i det pedagogiska arbetet: 

 
Utomhuspedagogik för mig är en upplevelsebaserad inlärningsform som företrädesvis sker 

utomhus men ofta så kan man koppla det till en inomhusaktivitet… 

(Anja) 

 
Delvis, dels att man gör saker man vanligtvis gör inne, det gör man helt enkelt ute. Och sen 

att man använder sen, eh..att man använder naturen och tillgångarna där i arbetet… 

(Ella) 
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Det är ju att ta vara på ta, ta hjälp och nytta av det som finns i naturen, dels med material 

och dels följa årstider och  (paus)… djur och natur, alltså man kan hitta alla (paus)…allt 

man behöver i naturen egentligen om man  bara tänker efter, för att kunna utföra något ar-

bete. Sen är ju utomhuspedagogik också tycker jag att flytta ut inneverksamhet. 

(Fiona) 

  

Utomhuspedagogik beskrivs som ett förhållningsätt, en inställning och ett tänk hos pedago-

gerna vilket genomsyrar hela verksamheten och som skall leda till att barn inspireras till och 

erbjuds positiva naturupplevelser. Naturen och utemiljön är ett självklart inslag i den dagliga 

verksamheten och utevistelsen ses som ett tillfälle för lärande. 

 

 

5.3  Utomhuspedagogik som arbetsmetod 

 

Vi åskådliggör pedagogernas svar gällande den utomhuspedagogiska arbetsmetoden genom 

att ta hjälp av fyra understående rubriker: pedagogens roll, innemiljön, fördelar samt nack-

delar. 

 

 

5.3.1 Pedagogens roll 

 

Ett utomhuspedagogiskt arbete kräver enligt pedagogerna själva engagerade pedagoger som 

trivs och känner sig bekväma när de är utomhus. Utomhuspedagogen skall avspegla en posi-

tiv inställning till natur och miljö oavsett väder och vind: 

 
…jag måste ju vara en förebild. Jag måste ju själv spegla av mig att jag tycker att det här är 

roligt att vara ute. Jag kan inte stå och huttra någonstans och säga att fy vilket väder: ösregn 

och ’vad ska vi hitta på?’, jag måste liksom kunna se det positiva i allt och kunna locka dem 

till lek.  

(Daniella) 

 

Pedagogen behöver ha förmågan att inspirera till utevistelse och delge barnen en glädje i att 

gå ut. En annan pedagog sammanfattar sin roll: 

  
Det ska va kul! Det ska va roligt att gå ut oavsett väder så att: ge barnen den här glädjen att 

vistas utomhus.  

(Bodil) 

 

Anja betonar den egna övertygelsen och motivationen som nödvändiga för det utomhuspe-

dagogiska arbetet: 

 
…jag som pedagog, jag måste tro på någonting och helst ska jag brinna för det för om jag 

ska kunna få någon annan att glöda för det.  Och är det så att jag brinner för något annat så 

är det det som jag ska jobba med och då kan jag nå fram till barnen, just jag ska jobba med 

utomhuspedagogik… 

 

Daniella menar att det utomhuspedagogiska arbetet måste ske frivilligt och bero på det egna 

pedagogiska förhållningssättet: 
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Jag tror att, jag tror inte att man kan få alla pedagoger till att vara utomhus, men, alltså att 

tycka att det arbetssättet är det bästa om du förstår vad jag menar? Jag tror att man måste ha 

ett genuint intresse också för det. Man måste, för det är a och o det är att vi pedagoger tyck-

er det är roligt och att det är viktigt. Annars tror inte jag att det blir någon bra pedagogik om 

man tvingar ut folk.  

 

Förutom eget intresse och förmågan att väcka entusiasm hos barnen inför utevistelsen beto-

nas hur utomhuspedagogen bör engagera sig i barnens upplevelser och finnas med som en 

handledare. Barnens egna initiativ skall fångas upp och pedagogen bjuder in och lockar till 

utforskande: 

 
Alltså jag ska ju vara den som inspirerar barn, jag ska vara med, det tycker jag att det står i 

våra planer: medupptäckare, medundersökare, medengagerad och, med-, det finns flera 

med-…  

(Daniella) 

 

Rollen som medupptäckare ser samtliga tillfrågade pedagoger som en självklar del för den 

verksamme utomhuspedagogen. Den egna medvetenheten om naturens möjligheter att skapa 

lärandesituationer är oumbärlig för en väl fungerande verksamhet där utomhusmiljön blir ett 

pedagogiskt hjälpmedel. Pedagogen bör också besitta en trygghet och känsla för utevistel-

sens rent praktiska omständigheter det kan till exempel handla om att vara lyhörd inför hur 

barnen upplever utevistelsen och bedöma att gå in när det behövs. Ella berättar: 

 
…framförallt de små barnen dom fryser . Och fryser man utomhus då får man antingen klä 

på sig om man har mer att ta på sig eller så får man gå in. För det ska vara, man ska, vårat 

viktigaste mål är ju att ge dom trygghet, att dom ska må bra. För annars så lär dom ju sig 

ingenting. Så, ibland får man ju gå in rent för att nöden kräver det… 

 

Pedagogens förtrogenhet, lyhördhet och kompetens betonas liksom att eget engagemang är 

en nödvändighet. I verksamhetens strävan att följa läroplanen för förskolan lyfts hur peda-

gogen fokuserar det upplevelsebaserade lärandet. Pedagogerna anser att utomhuspedagogen 

är en medupptäckare i naturen såväl som i all utevistelse som lockar fram nyfikenhet och 

uppmuntrar barns eget initiativ. 

 

 

5.3.2 Innemiljön 

 

De flesta pedagoger anser att innemiljön bör vara ett komplement som inte skall uteslutas 

helt då barnen behöver få vistas såväl utom- som inomhus under sin dag på förskolan. Vid 

regn eller dåliga väderförhållanden kan inomhusvistelsen bli ett måste då kläder behöver ges 

chans att torka eller då de minsta barnen fryser allt för mycket. Inomhus får barnen också en 

annan chans till nära samtal menar Fiona: 

 
…man får mindre tid för samtalstid med barnen för dom är ofta så upptagna av annat när 

man är ute. Annars blir det kanske lättare att man sitter och pysslar vid ett bord så kan du 

samtidigt samtala… 

 

Vissa pedagoger beskriver hur inomhusvistelsen medför att barnen får andra möjligheter att 

pyssla och rita, vilket på grund av vädret kan vara svårare att göra utomhus. En pedagog 

lyfter också hur en del barn inte uppskattar utomhusmiljön lika mycket som andra: 
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…det är vissa barn som inte älskar att vara ute lika mycket som inte kommer igång, inte 

kommer igång att leka och så tar man in dom här då så kommer dom ju igång direkt. 

(Bodil) 

 

 

Att inomhusvistelsen kompletterar utemiljön och kan vara nödvändig av rent praktiska skäl 

råder det inga tvivel om. Däremot skiljer sig pedagogernas svar något gällande varför man är 

inne respektive ute. En del pedagoger anser att:  

 
Vissa saker behöver man göra inne också. 

(Ella) 

 

Medan en pedagog uttrycker att inomhusvistelsen mest bör nyttjas då väderförhållanden 

begränsar utomhustiden: 

 
…sen sommartid har jag, känner jag inte behov av att man behöver va inne. Kanske om det 

är stekhett och du inte har träd eller lummig skugga, då behöver du ju gå in för det. Så 

(paus) 

-Men inte annars? 

Nej, innemiljön får dom hemma. Den kommer i skolan sen.   

(Bodil) 

 

Innemiljön ses av de flesta som ett komplement till utemiljön vilket också framgick i vårt 

bakgrundsavsnitt. Pedagogerna uttrycker att man måste få vara inne också men att utevistel-

sen ändå skall ha ett övervägande fokus. Inomhusmiljön är i förhållande till utomhusmiljön 

ett långt mer begränsat rum vilket också innebär att tillgången till individanpassat material är 

mindre. De aktiviteter som förknippas med en innemiljö kan i många fall flyttas ut men kan 

få göras inne. Innemiljön blir i vissa fall en praktisk nödvändighet men ses av vissa också 

som en chans till större intimitet. 

 

 

5.3.3 Fördelar 

 

När pedagogerna talar om olika fördelar med den utomhuspedagogiska arbetsmetoden lyfts 

flera olika aspekter. Dels gällande barns lärande och dels för verksamheten rent organisato-

riskt. En fördel som nämns av flera pedagoger är att utevistelsens miljö erbjuder ett pedago-

giskt rum utan begränsning. Detta får till följd att ljudnivån minskar och att barnen är mer 

fysiskt aktiva. Bodil berättar: 

 
…taken är oändliga, väggarna är oändliga! Vissa barn behöver större utrymme att få ut-

vecklas i sin takt. En behaglig både arbetsmiljö och lekmiljö för barnen. Det är den största 

fördelen tycker jag. 

 

Miljön påverkar enligt pedagogerna också antalet konflikter. Genom att vistas på större, 

öppnare ytor där man får chans att vara i fred eller avlägsna sig kan många konflikter ebba 

ut: 

 
Ja, men rent miljömässigt så kan jag känna att det blir mindre konflikter. Barn får större yta, 

ljudnivån blir på ett annat sätt… 

 (Ella) 
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Hur ljudnivån påverkas och leder till minskad stress är något som ofta beskrivs av de verk-

samma pedagogerna. Hilda menar att utomhusvistelsen skapar en mer harmonisk miljö: 

 
Spontant så tänker jag: ljudnivån blir ju inte alls så hög. Med tanke på att man är ute och 

det blir ett annat lugn så. 

 

 

 

Fiona påpekar också hur utemiljön lockar till en självklar utmaning och stimulans för bar-

nen: 

 
…sen att man också är ute, du får det här: du slipper den höga ljudnivån. Det är absolut den 

stora fördelen tycker jag. Och det är lätt att hitta motivation i naturen för det, för det lockar. 

Ser man en sten så vill man klättra upp på den, eller en stubbe eller nånting. Det, det är så.  

 

Med sin varierande vegetation och kupering kan skog och mark erbjuda en slags individan-

passad träning: 

 
Det finns ju olika svårigheter beroende på hur naturen ser ut. Så att alla barnen kan ju klara 

av det. Det finns ju olika storlekar på stockar och stenar… 

(Hilda) 

 

Just hur kroppens aktivitet leder till ökad fysisk och motorisk utveckling påpekas av samtli-

ga intervjuade pedagoger. Genom att vistas ute får barnen god kroppsuppfattning och moto-

risk förmåga. Många pedagoger menar att den grovmotoriska såväl som finmotoriska be-

härskningen är mycket viktigt för barns fortsatta lärande. Daniella säger om fördelar för 

barns lärande: 

 
Jag tycker att det är för att man (paus) dels så använder barnen sina sinnen jättemycket man 

får tusen olika möjligheter till att träna sin motorik. Den motoriska utvecklingen är a och o 

och grund för all inlärning 

 

Även Ella påpekar vikten av god grovmotorik för fortsatt lärande: 

 
 …sen tror jag jättemycket på det här med motor, det grovmotoriska. Att man be-

höver ha det grovmotoriska för att kunna, dels för att känna sig säker och få själv-

förtroende, och sen att man får lättare för att ta till sig det här övriga då…   

 

När man vistas ute i naturen får barnen en chans att använda sig av alla sina sinnen; den 

sinnliga upplevelsen stimuleras och barnen får autentisk kunskap. De ges möjligheter att 

själva uppleva med hela kroppen. Anja säger: 

 
…naturen i sig är så spännande så att det engagerar och fångar. Det är också fördelen att det 

är verkligt och konkret. Du får känna, du får uppleva, du får se, du får höra, du får använda 

dina olika sinnen att ta in de intrycken som du får utav naturen… 

 

Pedagogerna beskriver arbetssättet som främjande för såväl kropp som hälsa. Många peda-

goger menar också att den fysiska aktiviteten hjälper barns fortsatta lärande. Eftersom störs-

ta delen av arbetsdagen spenderas utomhus får detta till följd att arbetsmiljön blir lugnare 

och tystare. Detta leder till minskad stress hos personalen och barngruppen upplevs som mer 

harmonisk.  
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5.3.4 Nackdelar 

 

Pedagogerna argumenterar för sin pedagogiska inriktning och har i vissa fall svårt att formu-

lera nackdelar med arbetssättet. De flesta nackdelar är direkt kopplade till väderförhållan-

den, Fiona berättar: 

 
Nackdelen kan jag se möjligen då denna kalla årstiden att man mindre hinner med såna här, 

pysslande (paus), finmotoriken är ju mindre kan man nästan säga på vintertid eftersom man 

då har vantar och du kan helt enkelt inte utföra det…  

 

Då man vistas mycket utomhus i förskolan ställer detta krav på att även föräldrarna är med-

vetna om årstidens behov av rätt klädsel. Har barnen inte tillräckligt med kläder, fryser eller 

är obekväma så hindras verksamheten, något som uttrycks som en nackdel. Av- och påkläd-

ning är också en mycket tidskrävande process vid vinterhalvåret: 

 
…vintertid är ju av och påklädningen en stor, det är ju ett måste, men det blir ju en väldigt 

stor del av dagen... 

(Daniella) 

 

I våra svar framgår också åsikter om att utevistelsen fordrar en förberedd pedagog som ex-

empelvis kan erbjuda traditionell inomhusaktivitet ute. Barnens tillgång till material såsom 

pussel, spel och ritsaker kan bli begränsad. Pedagogen möter en del praktiska hinder: 

 
…barnen som kanske behöver mer av det här med spel och allt sånt det ställer höga krav på 

dom vuxna att ta ut det och verkligen tänka på att det ska göras utomhus… / …Ibland kan 

ju en samling vara lättare att ha inne för det, det ställer ju krav på utomhusmiljön också att 

du har ett begränsat område och att barnen kan göra sig hörda om det är blåsigt kanske. Ja, 

du får tänka på solen, så dom har den i ryggen och inte blir bländade, det är mycket praktis-

ka saker.  

                      (Ella) 

 

Då barngrupperna beger sig iväg på utflykt eller när måltider sker utomhus blir pedagogerna 

tvungna att ägna del av arbetsdagen åt packning och materiell föreberedelse. 

Utomhusvistelsen kräver därför mer planerande, struktur och flexibilitet menar många, nå-

got som kan vara påfrestande, Carolina säger: 

 
Ja, egentligen så är det ju lite bökigare när man har utomhuspedagogik, faktiskt, att det 

krävs ju lite mer. 

 

En pedagog uttrycker att barn måhända går miste om en del verksamhet som sker i den tra-

ditionella förskolan men vänder detta snarare till en fördel: 

 
Dom bitarna du missar från en traditionell förskola här det tror jag att du tar igen antingen 

hemma eller sen, det blir mer nyfikenhet. 

(Bodil) 

 

De medverkade pedagogerna anser att det utomhuspedagogiska arbetssättets nackdelar ut-

görs av praktiska omständigheter och oroliga väderförhållanden. Istället för att inkludera 

risken för så kallat dåligt väder i samtlig planering ses sämre väder som ett hinder. Förbere-

delser, planering och packning beskrivs som tidskrävande och till viss del besvärligt.  
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6  Diskussion  
 

I detta avsnitt lyfter vi de resultat vi insamlat från verksamma pedagoger i förhållande till 

och i jämförelse med litteratur och forskning. Vår egen slutsats integreras här och de didak-

tiska konsekvenser vi anser att utomhuspedagogik innebär får ett eget stycke. Avslutningsvis 

finns en metoddiskussion samt en sammanfattning av våra tankar kring fortsatt forskning 

inom det aktuella området. 

 

 

6. 1 Utomhuspedagogik som begrepp 

 

De pedagoger som deltagit i vår undersökning beskriver utomhuspedagogiken på ett varie-

rande och omfångsrikt sätt. Pedagogiken särskiljs främst av att naturens tillgångar utnyttjas 

som pedagogiskt hjälpmedel och att en känsla för natur och miljö sprids från den vuxne till 

barnet. Utevistelse utgör största delen av den utomhuspedagogiska förskolans vardag och 

inomhusmiljön är mestadels ett komplement som erbjuder praktiska lösningar. Pedagogerna 

betonar hur utomhuspedagogik är ett medvetet tänk vilket genomsyrar hela verksamheten 

och som ger barnen möjlighet att få lära i sin takt, på sina individuella villkor och som dess-

utom främjar god hälsa. Miljöperspektiv, hälsa och lärande beskrivs som utmärkande drag 

som kompletterar varandra. Alla delar är lika viktiga ses som nödvändiga inom verksamhe-

ten vilken vi också finner argument för i den bakgrundsforskning som ligger till grund för 

vår studie.  

 

Att utomhuspedagogiken utgår från ett pragmatiskt perspektiv kan vi tydligt se då pedago-

gerna beskriver begreppet och arbetsmetoden. I våra svar kan vi klart utröna att pedagogerna 

anser att utomhuspedagogik innebär att barn får använda sig av sina sinnen och därmed får 

lära sig av verkligheten och i autentiska situationer. Dahlgren och Szczepanski (2004, ss 18-

19) anser att utomhuspedagogik kan beskrivas både som ett föremål för lärande och en plats 

för lärande. Lärandets process betonas och man menar att undervisningen blir djupare ge-

nom reflektion och anknytning till verkligheten. Författarna lyfter hur hela kroppen skall 

engageras i lärandesituationer där huvud, hjärta och hand tillåts undersöka och känna. Hur 

hela kroppen blir delaktig nämns av samtliga intervjuade pedagoger vilka menar att alla sin-

nen stimuleras och att den fysiska aktiviteten är en del av utomhuspedagogikens fundament. 

Utomhuspedagogiken beskrivs av verksamma pedagoger som ett sätt att få lära genom egen 

upplevelse och erfarenhet vilket har en stark anknytning till den pragmatiska kunskapsteo-

rin. Enligt Dewey (1980, s. 110) kan utveckling ske och ny kunskap erhållas först då barn 

får erfarenhet genom upplevelse och praktisk handling. Vi tolkar det som att det utomhuspe-

dagogiska arbetssättet strävar efter att förankra teori och praktik samt utmärks av engagera-

de och medvetna pedagoger. Pedagogernas inställning och tillgången till utomhusmiljön 

beskrivs så att säga som stommen i pedagogiken. Strotz och Svenning (2004, s.26) betonar 

skolans roll för elevens eget utforskande och menar att skolan skall uppmuntra elever till att 

prova egna idéer samt förmågan att delge andra sina reflektioner av den egna erfarenheten. 

Detta kan enligt oss sättas in även i ett förskolesammanhang, vilket också flera pedagoger 

uttalar sig om då de menar att utomhuspedagogiken innebär ett utforskande lärande där 

barns initiativ banar väg för kommande undervisnings- och aktivitetsinnehåll. Utomhuspe-

dagogik innebär enligt flera pedagoger att en glädje för utomhusvistelse sprids och pedago-

gerna kopplar samman begreppet med en känsla av att det är roligt och härligt att vara ute. 
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6.2 Det utomhuspedagogiska arbetssättet 

Vi utgår här ifrån de kategorier vi sammanställt i vår tidigare resultatdel och med utgångs-

punkt i dessa för vi vår diskussion gällande det utomhuspedagogiska arbetssättet. 

 

6.2.1 Pedagogens roll 

 

Strotz och Svenning (2004, s.34) menar att det utomhuspedagogiska arbetssättet innefattar 

en lärande verksamhet och miljö där allting inte är förutbestämt. Omgivningen nyttjas och 

barn uppmuntras till egna initiativ vilket ställer vissa särskilda krav på pedagogen. Pedago-

gens egen trygghet blir då mycket viktig liksom förmågan att uppmärksamma och föra en 

dialog med eleverna och i förskolans värld med barnen. Enligt författarna är det en fördel 

om pedagogen inte anser sig veta allting utan utvecklas tillsammans med såväl kollegor som 

elever. Detta styrks i vår undersökning då pedagogerna talar om att de i sin arbetsroll måste 

utveckla barnens eget initiativ och utgå från barnens intresse. Pedagogerna menar att man är 

en medundersökare och en medupptäckare som lever sig in i det barnet upptäckt och som 

tillsammans med barnet utforskar. Den vuxne ställer utvecklande frågor och visar sin entusi-

asm och sin nyfikenhet. Det egna engagemanget krävs för en fungerande och givande utom-

huspedagogik. Vissa av de pedagoger som medverkar i studien sträcker sig så långt att de 

menar att ett lärande inte är möjligt om inte pedagogen själv tror på den pedagogik den arbe-

tar med. I läroplanen (Lpfö 98, Utbildningsdepartementet, 1998, s.5) betonas hur förskolans 

vuxna skall uppmuntra barns nyfikenhet och upptäckarlust samt hur barns lärande sker med 

grund i de egna erfarenheterna.  

 

Pedagogerna i vår studie understryker dessutom vikten av att kunna ”spela med” och vara en 

medupptäckare på barnens dagliga upptäcktsfärder. Vi tolkar det som att utomhuspedago-

gens främsta roll är att bära och förmedla utomhuspedagogikens budskap där en glädje och 

ett eget intresse av att vistas utomhus är nödvändighet. Vi är av åsikten att utomhuspedago-

giken helt vilar på pedagogens engagemang vilket utgör en styrka såväl som en svaghet för 

verksamheten.  Vår mening är att utomhuspedagogik inte kan bedrivas överallt: finns inget 

eget engagemang hos pedagogen blir verksamheten inte givande för barnen. En pedagog i 

vår studie uttrycker det: ” är det så att jag brinner för något annat så är det det som jag ska 

jobba med”. Det egna engagemanget och den egna tryggheten är därför, som sagt, essentiel-

la faktorer, tillika tilltron till sig själv, sina egna kompetenser och till sin pedagogiska roll. 

Vi ser att pedagogens entusiasm och energi sätts på hårt prov likaså ork och flexibilitet. Vi 

uppfattar dessutom att utomhuspedagogiken ställer fysiska krav på pedagogen: där rörlighet 

och kroppslig styrka är en förutsättning för att kunna träda in i både rollen som förebild vid 

utevistelsen och som medupptäckare. 

 

 

6.2.2 Innemiljön 

I likhet med  Leijon och Szczepanski (2000, ss 70-73) anser pedagogerna att utemiljön är en 

kunskapskälla som ständigt förändras och aktualiseras. Pedagogerna ser därför helst att 

verksamheten förläggs så mycket som möjligt utomhus men att innemiljön skall ses som ett 

användbart komplement. Enbart en utav de intervjuade pedagogerna anser att inomhusmil-

jön endast skall nyttjas då väderförhållandena är så dåliga att barnens kläder behöver torka 

eller om de allra minsta barnen fryser alldeles för mycket. Innemiljön, menar hon, får barn 

tillägna sig hemma och när de sedan börjar i skolan.  
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Ett flertal av pedagogerna menar att barnen får en chans att öva på saker inomhus som kan-

ske hamnar i skymundan när man är ute. Som exempel lyfter de finmotoriken och att det på 

grund av växlande väderförhållanden ibland kan vara svårt att till exempel pyssla eller måla 

utomhus. Sådana aktiviteter kan man då passa på att göra de stunder som man faktiskt är 

inne. Friluftsfrämjandet (2009) påpekar vikten av att våga vara inne, de menar att en del 

aktiviteter bättre lämpar sig för inomhusbruk. Läroplanen (Lpfö-98, Utbildningsdepartemen-

tet, 2006) beskriver hur: 

 
Verksamheten skall ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek 

och lärande såväl inomhus som utomhus. 

  (s.7) 

 

 

Vi tycker oss märka att trots att pedagogerna hävdar att inomhusmiljön är ett komplement så 

är den inte lika lätt att argumentera för i jämförelse med utemiljön. Att innemiljön därför 

delvis hamnar  i kläm menar vi kan bero på att största fokus läggs på utomhusmiljön.  

 
 

6.2.3 Fördelar med utomhuspedagogik som arbetsmetod 

 

De verksamma pedagogerna argumenterar för att arbetssättet främsta fördelar innebär att 

barnen genom sina upplevelser och egna erfarenheter får ett naturligt lärande. Naturens ut-

formning bidrar, enligt pedagogerna, till att möjligheterna för individuell utmaning och sti-

mulans ökar. Enligt Grahn (1997, s. 97) aktiverar upplevelsen av natur alla våra sinnen. Vi 

hör hur fåglar låter, ser hur färgerna på löven skiftar, vi kan smaka på vissa växter, vi kan 

lukta på blommorna och vi kan känna hur gräset känns under våra fötter. Denna sinnliga 

upplevelse menar Grahn är ett slags tillfälle för återhämtning. Att naturen har en positiv in-

verkan på såväl barn som vuxna nämns vid ett flertal tillfällen under våra intervjuer. Naturen 

är enligt många en bra arbetsmiljö för alla där den minskade ljudnivån lyfts som en klar för-

del med arbetssättet. Pedagogerna i vår undersökning upplever i likhet med Grahns (1997) 

resultat att barnen är lugnare och klarar av sin konflikthantering i stor utsträckning på egen 

hand. Barngruppen blir mer harmonisk och konflikterna minskar.  

 

En pedagog belyser hur utemiljön erbjuder flera rum där barn kan få en chans att dra sig 

undan vid behov. Hur dagen inom den utomhuspedagogiska verksamheten innehåller mindre 

avbrott än på den traditionella förskolan är ytterligare en fördelaktig aspekt. En gemensam 

åsikt som delas av samtliga pedagoger är dessutom att barns hälsa påverkas positivt av ute-

vistelse.  

Liksom Leijon och Sczepanski  (2000, ss 72-75) menar man att utomhuspedagogik bidrar 

till större fysisk aktivitet och kroppslig rörelse.  Meningen att barn mår bra av att vara ute 

verkar vara en fullkomlig övertygelse.  Brugge, Glantz och Sandell (2004, ss 25-31) under-

stryker även hur barns sociala kompetens främjas av utomhusvistelse vilket får medhåll hos 

några av de intervjuade pedagogerna: betydligt mindre konflikter och bättre samspel än man 

upplevt tidigare är märkbart inom den utomhuspedagogiska verksamheten.  
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6.2.3 Nackdelar med utomhuspedagogik som arbetsmetod 

Eftersom de pedagoger vi intervjuat argumenterar så starkt för sin pedagogik har de i de 

flesta fall svårt att formulera nackdelar med sitt arbetssätt. Dock finner de vissa nackdelar 

vilka de allra flesta är kopplade till vinterhalvåret och de växlande väderförhållanden som då 

råder. Under de kalla årstiderna är det dessutom extra viktigt att föräldrarna är insatta i vad 

deras barn behöver för kläder för att klara av utomhusvistelsen. En nackdel är då att föräld-

rarna inte inser hur mycket barnen faktiskt är ute och att de behöver ordentliga kläder för att 

kunna klara av verksamheten. Pedagogerna menar att det kan bli tjatigt att hela tiden påpeka 

för föräldrarna vad deras barn behöver. Även av- och påklädningen under de kalla månader-

na är mycket tidskrävande och det lyfts också som en nackdel. Eftersom mycket av aktivite-

terna sker utomhus och genom utflykter går mycket tid åt till att packa och planera. Detta ses 

till viss del som besvärligt. Detta är ingenting som nämns i litteratur eller forskning utan är 

för oss helt nya aspekter på vad ett utomhuspedagogiskt arbetssätt kräver.  

  

Innan vi genomförde vår undersökning var vi av uppfattningen att pedagogerna kanske inte 

får samma närhet till barnen på grund utav stora vistelse ytor. Två pedagoger pratar just om 

att uterummet skapar avstånd mellan pedagoger och barn. De nämner att de ibland har svårt 

att nära möta alla barn när de är ute, att de ser dem men kanske inte pratar med dem så 

mycket för att de är långt borta och leker samt rör sig över stora områden. De intima nära 

samtalen mellan pedagog och barn kan bli färre eftersom barnen oftast är upptagna och upp-

fångade av sin rörliga lek. Detta ser vi som en klar nackdel eftersom varje barn behöver det 

nära dagliga samtalet med en vuxen. Inte heller denna aspekt lyfts i litteraturen utan om-

nämns bara under intervjuerna.  

 

 

6.2.4 Didaktiska konsekvenser och slutsats 

 

Ett utomhuspedagogiskt arbetsmetoden ställer höga krav på pedagogen och pedagogiken är 

långt mer krävande än vår tidigare förväntning. Vi har i denna studie kommit fram till flera 

aspekter som motiverar  och särskiljer den utomhuspedagogiska verksamheten. Utomhuspe-

dagogik är en pedagogisk arbetsmetod som betonar att lärandet sker i naturlig miljö. Peda-

gogiken lutar sig mot den pragmatiska kunskapsteorin vilket innebär att vi lär genom hand-

ling, sinnlig stimulans och kroppslig rörelse. Vi finner att fördelarna snarare än nackdelarna 

med ett utomhuspedagogiskt arbetssätt framhävs inom såväl relevant litteratur som i de åsik-

ter verksamma pedagoger delgivit oss.  

 

Den utomhuspedagogiska arbetsmetoden strävar efter att skapa möjlighet för barn att lära 

genom konkreta händelser i verkliga situationer. Teori och praktik ses som sammanhängan-

de faktorer för att lärande ska ske. Utomhuspedagogiken lyfter den sinnliga upplevelsen 

såväl som den fysiska och kroppsliga utmaningen naturen erbjuder som det mest väsentliga 

för vår kunskapsutveckling. Pedagogerna i verksamheten motiverar på ett tydligt sätt sitt val 

av pedagogik och har i många fall svårt att relatera till nackdelar med arbetssättet. Vi anser 

att detta kan utgöra ett hinder då den ständiga reflektionen bör vara ett naturligt inslag för 

alla verksamma pedagoger. Vi kan därför se en fara i att inte kritiskt granska den egna verk-

samheten kontinuerligt. Pedagogerna svarar i många fall att inga nackdelar överhuvudtaget 

existerar. Då man enbart finner fördelar med det egna arbetssättet anser vi att man riskerar 

att bli blind för hur verkligheten ser ut. Nya influenser och pedagogiska tankar kan därför 

komma att bli lidande liksom förbättring av verksamheten. I samtliga fall redovisar pedago-
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gerna egna jämförelser mellan traditionella och utomhuspedagogiska verksamheter vilka 

vittnar om en övergripande åsikt att större pedagogisk vinning erhålls då utevistelsen nyttjas. 

 

Det egna engagemanget hos den verksamme pedagogen understryks och vi drar slutsatsen 

att ett utomhuspedagogiskt arbete inte kan bedrivas utan egen motivation och övertygelse. 

Som pedagog är du en förmedlare av pedagogik och liksom läroplanen för förskolan (Lpfö-

98, Utbildningsdepartementet, 2006) understryker skall förskolan erbjuda: 

 
[…] barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den 

skall inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan skall barnen möta vuxna som 

ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda 

barnet och barngruppen. 

      s.5 

 

Inom den utomhuspedagogiska verksamheten menar vi att detta måhända är extra betydelse-

fullt i relation till en traditionell förskola. Den pedagogiska rollen utmärks av att pedagogen 

är en medupptäckare, en handledare och en inspiratör. Vi ser att det krävs en energisk och 

entusiastisk pedagog där stora krav ställ på kompetens, fysik och vilja för att utnyttja natu-

rens stora möjligheter. Pedagogiken kan inte utövas utan brinnande utomhuspedagoger; eld-

själar. För utan eld hos pedagogerna kan ingen glöd skapas hos barnen. Grahn (1997) ifråga-

sätter barns möjligheter att hinna uppleva med alla sina sinnen i dagens samhälle. Vi menar 

att förskolan här har en viktig uppgift att fylla för att detta sker. Förskolan skall enligt vår 

läroplan (Lpfö-98, Utbildningsdepartementet, 2006) erbjuda barn rikligt med tillfällen att få 

uppleva och att få känna. Vi ser att den utomhuspedagogiska arbetsmetoden möjliggör just 

detta.  

 

I läroplanen för skolan, fritidshemmet och förskoleklassen (Lpo-94, Utbildningsdepartemen-

tet, 2006, s.6) omnämns hur all undervisning bör ha vissa övergripande perspektiv. Miljö-

perspektivet är ett utav dessa och innebär att man, hos eleven, utvecklar ett förhållningssätt 

till globala miljöfrågor. Hur vårt sätt att leva påverkar vår omvärld och vilken roll vårt sam-

hälle spelar för den hållbara utvecklingen är viktiga aspekter i undervisningen. Hållbar ut-

veckling i praktiken (Öhman & Östman, 2004), som ges ut av myndigheten för skolutveck-

ling poängterar hur undervisning om hållbar utveckling syftar till att ge elever upplevelser 

av att det egna engagemanget är viktigt. Lärarens roll är att skapa situationer och ställa frå-

gor som leder eleven vidare. I denna skrift fokuseras innehållet uteslutande till skolans värld. 

Värt att notera är att i den nya reviderade läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, för-

skoleklassen och fritidshemmet finns nu ett nytt strävansmål där elever skall erbjudas daglig 

fysisk aktivitet (Lgr-11, Utbildningsdepartementet, 2010). Man har alltså understrukit vikten 

av den fysiska aktiviteten, vilket vi anser kunde betonas ytterligare i även förskolans styrdo-

kument.  

 

 

 

6.3 Metoddiskussion 

 

Enligt Dalen (2008) är en intervju mest lämplig och fördelaktig då man syftar till att under-

söka respondentens uppfattning.  I vår undersökning har vi därför använt oss av just intervju 
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som metod eftersom vi önskade att få en detaljrik och nyanserad tolkning av de verksamma 

pedagogernas svar. Vi har uppsökt pedagogerna på deras respektive arbetsplatser för att på 

så vis närma oss dem i en avslappnad och känd miljö. Vid intervjusituationerna har vi an-

vänt oss av ljudupptagning för att försäkra oss om att återgivelsen av respondentens svar 

skall vara så korrekt som möjligt, på så vis har vi även styrkt validiteten för vår studie. För 

att uppnå en ökad reliabilitet har vi noggrant transkriberat all insamlad data. Vid intervjuer-

na har vi i vissa fall där behov funnits tillåtit oss själva att ställa följdfrågor för att skapa 

djup i och större förståelse för respondentens svar. Vi har noggrant tagit hänsyn till de etiska 

regler som bör följas inom samhällsvetenskaplig forskning. 

 

Efter avslutad undersökning  anser vi att vi använt en, för vår studie, mycket fördelaktig 

metod. Dock kan vi se fördelar med att i liknande studiesyfte förslagsvis använda sig av så 

kallad self-report. Med en self-report menas att forskaren ber respondenten skriva en berät-

telse eller rita en bild om det aktuella fenomenet som undersöks. Fördelen med att använda 

sig av self-report är att informanten ges mycket tid till att svara på frågan vilket i sin tur kan 

göra att det skrivna blir mer detaljerat, nyanserat och får ett annat djup än vid användning av 

intervju. Det centrala är att tänka på hur man utformar frågan då man i en self report inte har 

någon möjlighet att ställa följdfrågor (Davidsson, 2007). I vårt fall skulle detta ha kunnat 

leda till vidare förklaring vid frågor som muntligen besvarades mycket kort. Vi övervägde 

denna metod till en början men ansåg att risken för bortfall var för stor och att pedagogerna 

inte skulle anse sig ha tid att besvara en self-report. En intervju kändes dessutom mer per-

sonlig och en väg till att få en unik förståelse av pedagogernas åsikter då vi kunde höra deras 

tonfall och frasering. I efterhand kan vi se att vi i vissa fall skulle uppmuntrat till ett utveck-

lat följdsvar för att få en mer nyanserad bild av pedagogernas svar. Vi tänker här främst på 

nackdelar med arbetssättet där en del pedagoger kort svarade att inga nackdelar finns. Hade 

vi formulerat frågan annorlunda eller ställt vidare följdfrågor skulle vi möjligtvis ha kunnat 

redovisa ett djupare resultat i just denna fråga. Vi borde också på ett tydligare sätt inkluderat 

den pragmatiska kunskapsteorin i vissa frågor så att pedagogerna därigenom uppmuntrats att 

reflektera kring denna.  

 

 

6.4 Fortsatt forskning  

   

Vi har under vår undersökning märkt avsaknaden av forskning som visar på hur barn som 

gått på utomhusinriktade förskolor upplever övergången till och sin tid i skolan. Skolan i sig 

är en relativt stillasittande inomhusmiljö och kontrasten för dessa barn kan då bli påtaglig. 

Märks det någon skillnad på de barn som är vana vid att tillbringa större delen av dagen ut-

omhus jämfört med de barn som gått på traditionella förskolor? Det hade varit av intresse att 

undersöka om pedagoger i skolan märker någon skillnad mellan olika barn om de inte vet 

vilka som kommer från en utomhusinriktad förskola respektive en vanlig förskola? Vi har 

personligen fått ta del av åsikten att ”utomhusbarn” har svårare att sitta still och att de är mer 

högljudda än andra barn, men det finns ingen forskning som styrker detta.    
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7 Tack 
 

Vi vill rikta ett stort tack till alla medverkande pedagoger som tagit sig tid att möta oss och 

delge oss sina tankar och erfarenheter gällande utomhuspedagogik och den utomhuspedago-

giska arbetsmetoden. Vi vill även tacka vår handledare Christer Wede för hans tålmodiga 

och hjälpsamma respons.
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Bilaga 1 
 

 
 
Varberg, oktober 2010. 
 

Till Er inom den utomhuspedagogiska verksamheten. 
 
Vi är två studenter som läser lärarutbildningens sista termin med inriktning mot för-
skola och förskoleklass. Vi studerar vid pedagogiska institutionen på högskolan i 
Borås via Campus i Varberg. Denna termin kretsar kring vårt examensarbete vilket 
vi har valt att fokusera till det utomhuspedagogiska fältet.  
 
Vårt syfte är att närmre undersöka utomhuspedagogik som pedagogisk avgrening 
med utgångspunkt i hur verksamma pedagoger resonerar kring begreppet. Vi vill 
även undersöka vilka för- respektive nackdelar verksamma pedagoger uppfattar att 
den utomhuspedagogiska arbetsmetoden har. 
 
Vi hoppas innerligt att Ni skulle vilja medverka på vår undersökning. Detta genom 
att ställa upp på en kortare muntlig personlig intervju, om ca 15 minuter, där vi be-
söker Er i verksamheten. 
 
Vi följer naturligtvis det forskningsetiska rådets etikregler vilket innebär att 
Du som medverkar är garanterad: 

1. Anonymitet 
2. Att Din arbetsplats avidentifieras och inte kan kännas igen 
3. Frivilligt deltagande och att Du när som helst kan välja att avbryta vår 

intervju 
4. Ångerrätt, Din medverkan i vår undersökning kan om Du så önskar bli 

struken 
5. Att få ta del av vårt undersökningsresultat efter färdigställande om Du 

så önskar 
 
Ni som arbetar med utomhuspedagogik är mycket intressanta för vår undersökning 
och Vi behöver Ert deltagande och Er hjälp för att ge vår studie tillförlitlighet. 
 
Önskar Ni vidare information eller upplysning gällande vår examensuppsats vänli-
gen kontakta oss. 
 
Med vänliga hälsningar, 
Carin Victorson och Annalina Person. 
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Bilaga 2 
 

Intervjufrågor 
 

1. Hur länge har du arbetat med utomhuspedagogisk inriktning? 

 

2. Hur skulle du beskriva utomhuspedagogik? 

 

 

3. Vilka fördelar har det utomhuspedagogiska arbetssättet för barns lärande? 

 

4. Vilka fördelar har det utomhuspedagogiska arbetssättet för verksamheten, praktiskt 

och organisatoriskt? 

 

 

5. Vilka nackdelar har det utomhuspedagogiska arbetssättet för barns lärande? 

 

6. Vilka nackdelar har det utomhuspedagogiska arbetssättet för verksamheten? 

 

 

7. Vilken roll har du som pedagog då du arbetar utomhuspedagogiskt? 

 

8. Hur kan du utnyttja utomhusmiljön som pedagogiskt hjälpmedel? 

 

 

9. Varför har du valt att arbeta med just denna pedagogiska inriktning? -Personliga skäl 

och personligt intresse, arbetstillfälle gavs, det bästa för det lärande barnet? 

 

10.  Är innemiljön ett komplement till utemiljön ? 

 

11.  Anser du att alla förskolor borde ägna lika mycket tid åt utomhuspedagogik som ni 

gör i er verksamhet? 

 

 

 


