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Bakgrund 
Det optimala för barns lärande är att de får vistas i den miljön som lämpar sig bäst för ändamålet. 

Barn skapar kunskap och lär genom sin nyfikenhet, drivkraft, intressen och tidigare 

erfarenheter. För att skapa förutsättningar för barns lärande måste pedagogerna ha ett syfte 

och en medvetenhet om vad det är de vill att barnen ska lära. Barnen ska i förskolan ges 

möjlighet att lära sig utifrån sina erfarenheter. Lärandet sker hela tiden oavsett var i 

förskolans miljö barnen befinner sig. Utomhusmiljön främjar lärande eftersom de får möjlighet att 

använda hela sin kropp och alla sina sinnen. 
 

Syfte 
Vårt syfte med studien är att undersöka hur pedagogerna beskriver att de planerar och 

använder sig av utevistelsen på ett likvärdigt sätt som inomhusvistelsen. 
 

Metod 
Studien bygger på en kvalitativ metod med self report som redskap för att ta reda på hur 

pedagogerna beskriver att de planera och använder sig av utevistelsen och hur de ser på 

miljöns betydelse för barns lärande. Resultatet bygger på 12 pedagogers inlämnade self 

reports. 
 

Resultat 
Pedagogerna beskriver att de aktiviteter som planeras för utevistelsen är aktiviteter som sker 

utanför förskolans gård. De framkommer också att utevistelsen på förskolans gård sällan 

planeras utan barnen får ha den tiden till fri lek och eget utforskande. De flesta pedagoger 

beskriver att de anser att utomhusmiljön och inomhusmiljön är en bra lärandemiljö. Några 

beskriver att de båda miljöerna ska skilja sig åt. 
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Förord 
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Inledning 

Utomhus- och inomhusmiljön skapar möjligheter till lek och lärande. Dessutom erbjuder 

miljön också barnen tillfällen att förstå och erövra sin omvärld. För att erbjuda barnen denna 

möjlighet krävs engagerade och medvetna pedagoger. Enligt Dahlgren & Szczepanski (2004) 

fodras det stor lyhördhet av pedagogerna eftersom lärande och utveckling är något som pågår 

hela tiden. Vi har arbetat många år inom förskolans verksamhet, men det är först under vår 

vidareutbildning från barnskötare till förskollärare som vi förstått vikten av att utomhusmiljön 

kan användas i samma syfte som inomhusmiljön i den pedagogiska verksamheten. Utifrån vår 

erfarenhet innebär utevistelsen på förskolan för det mesta att barnen leker fritt, de får komma 

ut i friska luften, springa av sig eller gå på promenad. Barnen har större möjlighet att röra sig 

utomhus, deras kreativitet och fantasi utmanas. Den planerade verksamheten, som oftast sker 

inomhus i form av olika aktiviteter, avbryts många gånger för att gå ut och leka. Dahlgren och 

Szczepanski (2004) menar att miljön utomhus ska ses som en lika självklar pedagogisk 

lärandemiljö som inomhusmiljön i förskolan Vi har under utbildningens gång insett att istället 

för att påbörja en aktivitet inomhus för att sedan avbryta den för att gå ut, kan man istället 

börja med att gå ut och ha den pedagogiska aktiviteten ute. 

 

Dahlgren, Szczepanski och Brügge (2004) poängterar i sina reflektioner om 

utomhusdidaktikens särart, vikten av att se de båda miljöerna som komplement till varandra. I 

läroplanen för förskolan står det att ”Förskolan ska främja lärande, vilket förutsätter en aktiv 

diskussion i arbetslaget om innebörden i begreppen kunskap och lärande” (Lpfö 98 reviderad 

2010) Som lärare i förskolan vet vi att vi enligt läroplanen är ansvariga för att skapa 

möjligheter för barnen att lära både inomhus och utomhus. Vi avser därför att undersöka vilka 

av de aktiviteter som sker i förskolan medvetet planeras och genomförs ute och hur 

pedagogerna uppfattar miljöns betydelse för barns lärande. Med aktiviteter menar vi 

exempelvis samling, musik, gymnastik och skapande där fokus läggs på bland annat 

matematik, språk och naturvetenskap, alltså de mål och riktlinjer som står i läroplanen. 

 

Syfte 

Vårt syfte med studien är att ta reda på hur pedagogerna beskriver att de planerar och 

använder sig av utevistelsen på ett likvärdigt sätt som inomhusvistelsen.  

Frågeställningar: 

 Hur ser pedagogerna på lärandemiljön ute och inne? 

 Vilken del av utevistelsen är planerad? 

 

Definitioner 

Vi beskriver här nedan vår tolkning av några begrepp som vi använder oss av i studien. 

Planering 

När ordet planering används i studien menar vi den delen i verksamheten som pedagogerna medvetet 

planerar, där de har ett syfte och ett mål med vad de vill att barnen ska lära 
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Medforskare  

När ordet medforskare används i studien menar vi pedagoger som är engagerade och följer 

barnen i deras upptäckter, för att kunna stötta dem i deras lärande. 

Autentisk 

När ordet autentisk miljö används i studien menar vi miljöer som bäst lämpar sig för lärandet. 

Pedagog 

När ordet pedagog används i studien menar vi en utbildad förskollärare. 
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Bakgrund 

Vi kommer i detta kapitel att ta upp tidigare forskning som för oss är relevant för vår studie. 

Vi börjar med att redogöra om synen på lärandemiljö för att sedan kort beskriva vad som 

kännetecknar utomhuspedagogik. Därefter går vi in på, barns lärande, pedagogernas roll och 

förhållningssätt samt de styrdokument som ligger till grund för förskolans verksamhet. 

Kapitlet avslutas med vikten av planering samt en avslutande sammanfattning. 

 

Lärandemiljö 

Enligt Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) signalerar miljön på förskolan vad som 

förväntas av barnen och vad som ska ske i de olika miljöerna. De anser därför att det är viktigt 

att den pedagogiska miljön utformas på ett sådant sätt att barnens kreativitet, lek och 

skaparlust utmanas på ett lustfyllt sätt. Barnen ska i förskolan ges möjlighet att lära sig utifrån 

sina erfarenheter. Lärandet sker hela tiden oavsett var i förskolans miljö barnen befinner sig. 

Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson (2000) menar att om barnen ska bli positiva till 

sitt eget lärande är det viktigt att miljön i förskolan är inspirerande och inbjuder till 

lärandesituationer. Enligt miljöpsykologen Fredrika Mårtensson (1993) måste miljön vara 

utformad så att barnen gång på gång har möjlighet att göra nya upptäckter. För att barnen ska 

motiveras till att upptäcka, utforska och skapa nya erfarenheter ska miljön hela tiden inbjuda 

till nya utmaningar. 

 

Brodin & Lindstrand (2008) skriver i sitt kapitel i boken ”Miljöer för lek, lärande och 

samspel” att företrädare för institutionella lärmiljöer ofta underskattar utomhusmiljön och 

anser att inomhusmiljön är mer värdefull som lärandemiljö. Detta förklarar de med att 

utomhusaktiviteter ofta anses vara till för lek och nöje medan inomhusmiljön är där lärandet 

sker. Ericsson anser (2002) att utemiljön ska användas som ett extra rum för lärande. Det 

skapar möjligheter för pedagogerna att byta perspektiv på lärandet. Inomhus upplevs lärandet 

på ett mer teoretiskt plan, men tar pedagogerna ut samma moment blir upplevelsen för barnen 

en annan genom att man gör det teoretiska i praktiken. Brügge och Szczepanski (2007) menar 

att om man använder sig av praktiska situationer, där känsla, händelse och intellekt 

sammanflätas till en inlärningssituation ökar möjligheten till inlärning. Ericsson (2002) anser 

att man ska se utomhus- och inomhusverksamheterna som en helhet. Det blir lättare för både 

pedagoger och barn att känna sig trygga om man inför det regelbundet i verksamheten. För att 

det inte ska bli besvärligt och omöjligt att ta sig ut till ”rätt” miljö anser författaren att man 

bör använda sig av miljön i anslutning till förskolan. Brügge och Szczepanski (2007) säger att 

pedagogisk utevistelse inte behöver betyda att man enbart vistas i skogen, utan andra miljöer i 

samhället kan också vara en del av lärandemiljöerna, exempelvis parker, lantgårdar, 

industriområden och stadsmiljöer. 

 

Granberg (2000) menar att de traditionella inomhusaktiviteterna likaväl kan genomföras ute 

som inne, men att pedagogerna inte får glömma att ta med pedagogiken och metodiken ut. 

Oavsett vad syftet med utevistelsen är, menar Granberg, att det finns möjligheter till 

upplevelser och lärande inom alla områden. Barnpsykologen Eva Norén- Björn (1993) menar 

även hon att förskoleverksamhetens alla moment kan anpassas och användas både utomhus 
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och inomhus. Oavsett hur miljön runt förskolorna ser ut finns det alltid möjlighet att göra den 

till positiv lärandemiljö. Brügge och Szczepanski (2007) menar att det är syftet med den 

planerade aktiviteten som avgör vilken miljö som är lämplig. 

 

Sammanfattningsvis drar vi slutsatsen att miljön har en stor betydelse när det gäller barns 

lärande. När forskare skriver om miljöns betydelse i förskolan tolkar vi det som att det är 

inomhus de menar. Om de däremot menar miljön utomhus så görs det tydligt genom att 

forskarna benämner miljön som miljöer utomhus eller som utomhuspedagogik. Vår 

utgångspunkt är att verksamhetens traditionella aktiviteter kan anpassas för både inomhus- 

och utomhusbruk, men det är viktigt att vistas i den miljö som bäst lämpar sig för det 

specifika ändamålet. 

 

Utomhuspedagogik 

Sedan fornminnes tider har människan levt i, och lärt av, den nära kontaken med landskapet 

och naturen runt omkring sig. Den nutida urbaniseringen har lett till att människan har 

kommit ifrån den nära kontakt med den fysiska miljön som förr var en lärandemiljö. 

Utomhuspedagogikens syfte är att försöka återskapa och införliva en direktkontakt med 

miljön runt omkring och återigen använda den som en lärmiljö (Brügge & Szczepanski 2007). 

Utomhuspedagogiken grundar sig på Deweys teorier om att ett lärande bäst sker i autentiska 

miljöer, på den plats som bäst lämpar sig för sammanhanget, och att motorik och rörelse 

skapar bättre förutsättningar till lärande (Dahlgren & Szczepanski 2005). 

 

Dahlgrens (2007) definition av utomhuspedagogik är att det är både en plats där lärandet sker 

och ett innehåll för lärandet. Utomhusmiljön erbjuder även rika möjligheter till sinnesintryck 

som gynnar lärandet. 

Nationellt centrum för miljö och utomhuspedagogik är en resurs- och kompetenspool för 

bland annat forskar- och magisterutbildningen i utomhuspedagogik, samt lärarutbildningar 

och kompetensutveckling inom skola och barnomsorg. De definierar begreppet 

utomhuspedagogik på följande sätt: 

 

”Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan 

upplevelse och reflexion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. 

Utomhuspedagogik vill vara ett komplement till den traditionella pedagogiken och 

betonar att upplevelser i den miljö som omger oss ska utgöra en bas för inlärning. 

Utomhusmiljön är en ständigt aktuell kunskapskälla. Här finns ett rikt material för såväl 

historiska tillbakablickar som studier av nutid och framtid inom olika ämnesområden” 

(Centrum för Miljö- och Utomhuspedagogik 2009). 

 

Ericsson (2002) definierar utomhuspedagogik som ett sätt att lära genom att det abstrakta 

innehållet i exempelvis böcker görs till konkreta upplevelser utomhus. För att detta ska ske 

måste pedagogerna välja rätt metod och syfte. Ericsson menar att om utemiljön används som 

ett extra rum för lärande, skapar det möjligheter för pedagogerna att byta perspektiv på 
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lärandet. Inomhus upplevs lärandet på ett mer teoretiskt plan, men tar pedagogerna ut samma 

moment blir upplevelsen en annan, genom att man gör det teoretiska i praktiken. 

 

Brügge & Szczepanski (2007) talar för utomhuspedagogik och de menar att motorisk rörelse 

och inlärning hör samman. De anser att det öppnar sig nya möjligheter till intryck när man 

använder sig av uterummet som en lärande miljö. Följaktligen anser de att 

utomhuspedagogiken bör ses som ett komplement till den mer traditionella lärandemiljön. De 

menar att utemiljön erbjuder rika möjligheter till ett varierat lärande då det inte, likt 

inomhusmiljön, har väggar som begränsar lärandet. Enligt Dahlgren & Szczepanski (2007) 

finns det fler möjligheter till lärandesituationer i utemiljön än i miljön inne.  

 

Sammanfattningsvis kan vi tolka utomhuspedagogik som en pedagogik som ser möjligheterna 

för lärande i utemiljön, ett medel för inlärning. Utemiljön ger möjligheter att lära med hela 

kroppen och med alla sinnen. 

 

Barns lärande 

Enligt Granberg (1998) tar barn inte till sig kunskaper genom undervisning på samma sätt 

som vuxna då deras abstrakta tänkande inte är utvecklat. Barnen måste som Granberg skriver 

”gripa för att begripa”, deras kunskapserfarande är mycket konkret. Norén-Björn (1993) 

menar att barn behöver se, höra, känna, lukta och smaka och använda hela sin kropp för att 

lära. Barns lärande baseras på sinnesupplevelser och helhetsintryck. Enligt Pramling 

Samuelsson & Sheridan (1999) lär barn i samspel med andra, både barn och vuxna. För att 

göra omvärlden begriplig använder de sig av alla sina sinnen. För att barnen ska kunna 

vidareutvecklas i sitt lärande behöver pedagogerna ha kunskap om hur barnen själva uppfattar 

sin omvärld och sitt eget lärande. För att skapa förutsättningar för barns lärande måste 

pedagogerna ha ett syfte och en medvetenhet om vad det är de vill att barnen ska lära. 

 

Doverborg, Pramling & Qvarsell (1987) menar att allt barnen gör, upptäcker eller är med om 

skapar nya tankesätt som de sedan använder sig av när de tolkar och förstår nya erfarenheter. 

Det är barnens uppfattningar som är grundläggande i alla inlärningsprocesser. För att barnen 

överhuvudtaget ska lära sig något menar författarna att innehållet alltid måste vara 

meningsfullt för dem. Barn lär på olika sätt och för att ge barnen bästa förutsättningar till 

lärande måste därför innehållet i verksamheten alltid ha ett syfte. Sandell, Öhman & Östman 

(2003) menar att om barnen inte kan se ett samband med sina tidigare erfarenheter med de 

nya upplevelserna kan ett lärande inte ske. För att ett lärande ska kunna ske måste alltså 

barnen kunna knyta an de nya kunskaperna med sina tidigare erfarenheter. Författarna 

beskriver lärandet på så sätt att om man frambringar nya likheter och olikheter till det barnen 

redan har kunskap om, kan ett lärande ske. 

 

Sammanfattningsvis visar den forskning vi tagit del av att barn lär genom meningsfulla och 

konkreta upplevelser. De måste kunna knyta an och se ett samband mellan sina nya 

erfarenheter och de gamla. Pedagogerna måste således ha ett syfte med innehållet i 

verksamheten. 
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Pedagogens roll och förhållningssätt  

Forskning visar att barn skapar kunskap och lär genom sin nyfikenhet, drivkraft, intressen och 

tidigare erfarenheter. För att detta ska ske behöver de få ta del av meningsfulla upplevelser. 

Pedagogernas roll blir då att fånga barnen där de är i sin livsvärld och lotsa dem vidare till nya 

upptäckter. Pedagogerna måste kunna sätta sig in i barnens perspektiv och se helheten med 

hur lärandet sker (Kärrby 2003 se Gannerud & Rönnerman 2007). Det krävs att pedagogerna 

är medvetna om sin egen roll och den pedagogiska miljöns betydelse för barns lärande. 

Pedagogens roll är att möjliggöra och skapa olika situationer som ger barnen chans att 

reflektera över sitt eget lärande (Rönnerman 2000). 

 

Doverborg, Pramling & Qvarsell (1987) har i sin forskning kommit fram till att pedagogerna 

behöver vara medvetna och ha kunskap om vad som krävs för att barn ska lära och tillägna sig 

kunskaper i olika sammanhang. De menar också att det är viktigt att skapa meningsfulla 

aktiviteter för att barnen ska kunna tillägna sig nya kunskaper. Författarna poängterar vikten 

av att pedagogerna inriktar sig på vad och vilka kunskaper de vill att barnen ska uppnå. 

Vidare menar de att pedagogerna måste leda barnens uppmärksamhet till det innehåll som de 

vill att barnen ska lära. Ericsson (2002) anser att det är viktigt att pedagogerna är medvetna 

om att sitt förhållningssätt och attityder har betydelse för barns lärande. Om pedagogerna 

väljer att vara medupptäckare i barnens upplevelser ökar det möjligheten att berika deras 

livsvärld. I rapporten ”Att erövra omvärlden” (SOU 1997:157) kan man läsa om hur viktigt 

det är att pedagogerna ser utvecklingen hos barnen som en process som gör det möjligt att nå 

de mål som är uppsatta. Pedagogerna behöver alltså ha kunskap om hur barn lär och 

utvecklas, vara medvetna om sin egen roll i barns lärande och även ha kunskap om ämnet 

lärandet riktas mot. 

 

Enligt Granberg (2000) spelar pedagogernas egna värderingar och attityder till olika fenomen 

en stor roll när det gäller att få barnen intresserade och motiverade till att undersöka och skapa 

nya erfarenheter. Författaren menar att om pedagogerna inte är genuint intresserade kan de 

heller inte motivera barnen till att utforska vidare. Pedagogerna måste kunna gå ner på 

barnens nivå och sätta sig in i deras livsvärldar för att kunna hjälpa och stötta dem i sitt eget 

lärande. Vidare menar Granberg att det inte är själva målet som är viktigt utan vägen dit. En 

professionell pedagog har kunskaper, är engagerad, intresserad och agerar medupptäckare. 

 

Löfstedt (1999) menar att pedagogernas roll är att vara medvetna om att lärandet och 

utvecklingen hos barnen sker hela tiden under dagen. Den pedagogiska verksamhetens 

inlärningstillfällen ska därför inte bara anpassas till planerade och ordnade aktiviteter. 

 

Sammanfattningsvis kan vi dra slutsatsen att det är pedagogernas förhållningssätt och 

attityder som är avgörande om barnen ska motiveras till ett lärande eller inte. Pedagogerna 

måste ha kunskap om barn och hur de lär, samt kunna inta barnens perspektiv. 

 



 

13 

Läroplan 

Läroplanen för förskolan är ett styrdokument, som fastställer förskolans uppdrag, som alla 

förskolor är tvingade att följa. Förskolans läroplan kan ses som ett första steg i det livslånga 

lärandet. Läroplanen är till för pedagogerna, en handledning för vad de ska göra, det är 

pedagogernas uppgift att komma fram till hur de ska arbeta i den pedagogiska verksamheten 

för att uppnå målen (Lpfö 98 reviderad 2010).  

 

Clive McGee (1997), som är specialist på läroplansteori och professor i pedagogik vid Wilf 

Malcom Institutet på Nya Zeeland, menar att det är pedagogerna som ska besluta hur 

verksamheten ska bedrivas utifrån läroplanens mål och riktlinjer. McGee menar att 

pedagogerna måste ha ett syfte med lärande- och undervisningsaktiviteterna för att kunna 

uppnå målen. Pedagogerna måste utgå från barngruppen innan de fattar beslut om vad de vill 

att barnen ska lära, vilka aktiviteter som ska utföras och vilket material som ska användas. 

 

Förskolan har strävansmål vilket innebär riktlinjer för hur pedagogerna ska arbeta för att 

skapa bästa förutsättningar för barnens lärande och utveckling. Den pedagogiska 

verksamheten ska vara uppbyggd på så sätt att när pedagogerna planerar verksamheten i 

förskolan ska de utgå från barnens intressen och de strävansmål som står i läroplanen. Detta 

kräver att pedagogerna har stor kunskap om barns lärande, samt ett medvetet syfte med 

planeringen av den pedagogiska verksamheten. Pedagogerna ska utifrån läroplanen ge barnen 

möjlighet att växla mellan inne- och uteaktiviteter, både i naturmiljö och en planerad miljö. 

Barnen ska också få möjlighet att bekanta sig med sin närmiljö och dess funktion för det 

dagliga livet. (Lpfö 98 reviderad 2010). 

 

Planering 

Ett vanligt tillvägagångssätt för planering i förskolan är att pedagogerna gör grovplanering 

och veckoplanering. Grovplaneringen beskriver vad som kommer att ske i verksamheten 

under en termin. Veckoplaneringen beskriver vad som sker dag för dag, oftast inplanerade 

aktiviteter så som skapande, samling, rytmik och utevistelse. 

 

Rosenqvist (1995), som har forskat om bland annat pedagogisk planering, säger att om de 

enskilda aktiviteterna i förskolan ska räknas som pedagogiska måste de integreras med övriga 

aktiviteter i verksamheten. Rosenqvist gör i sin rapport ”Planering av pedagogisk 

verksamhet” skillnad mellan planering och pedagogisk planering. För att kunna utföra en 

pedagogisk planering menar Rosenqvist att pedagogerna måste ha både erfarenhet och 

teoretisk kunskap. Detta för att de ska kunna använda sig av olika teoretiska metoder i 

planeringen av verksamheten, alltså omsätta teori till praktik. Om pedagogerna saknar 

teoretiska kunskaper och planeringen enbart baseras på pedagogernas egna erfarenheter är det 

lätt att verksamheten blir fylld av aktiviteter utan ett pedagogiskt syfte.  

 

För att nå målen som samhället satt upp krävs det enligt Hauglund (1988) att arbetet med 

barnen har en målinriktad planering. Pedagogerna i förskolan har i alla tider planerat 

verksamhetens innehåll och utan planering fungerar inte verksamheten Om verksamheter där 
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dagar planeras dag för dag och saknar mönster och riktning blir det, menar Hauglund, inget 

mer än en bra dag. 

 

De aktiviteter pedagogerna planerar måste vara meningsfulla för barnen för att de ska få 

möjlighet att utvecklas. Det är när barnen finner mening i aktiviteter som de utvecklas och lär 

som bäst. Pedagogerna ska alltså ta vara på barnens drivkraft till att utforska och utifrån det 

skapa möjligheter för dem att gå vidare i sitt intresse. Det är inte bara barnens intresse som 

ska vara avgörande för vad pedagogerna planerar för aktiviteter utan hänsyn måste tas till vad 

barnen behöver för att kunna utvecklas. Pedagogerna måste se till att det finns en variation av 

aktiviteter för att barnen ska skapa nya erfarenheter och utvecklas inom alla områden. För att 

pedagogerna ska lyckas åstadkomma meningsfulla aktiviteter för barnen behöver de ha 

kunskap om hur de ska tolka och formulera verksamhetens mål. De måste också vara genuint 

intresserade och engagerade i barnen och deras aktiviteter (Broström 1988). Även Pramling 

Samuelsson & Sheridan (1999) påpekar vikten av att pedagogerna ska ha kunskap om barn 

och hur barn lär för att kunna styra verksamheten och dess innehåll mot de mål som står i 

förskolans läroplan.  

 

Enligt Norén-Björn (1993) är utevistelsen lika viktigt att planera som vistelsen inomhus. 

Istället för att avbryta det pedagogiska arbetet inne för att gå ut menar författaren att även 

utomhusvistelsen bör ingå i den pedagogiska planeringen. Likaväl som att ha samling eller 

gymnastik inne kan man ha det ute. Det gäller att se över de olika rummen som finns i 

utemiljön och planera in vilka aktiviteter som passar in där. Även Ericsson (2002) poängterar 

att pedagogerna bör planera in uteverksamheten som ett komplement till den dagliga 

verksamheten för att ett maximalt lärande skall ske. Får barnen kontinuitet kan pedagogerna 

knyta samman lärandet inne med verkliga händelser ute. 

 

Sammanfattningsvis visar forskning att om förskolans verksamhet ska fungera, vara lärorik 

och meningsfull för barnen behöver den planeras. Pedagogerna behöver ha kunskap om barn 

och hur de lär. Verksamheten och dess aktiviteter bör planeras utifrån barnens intressen och 

erfarenheter, samt utifrån redan uppsatta mål och riktlinjer.  

 

Avslutande reflektion 

Vi gör följande reflektioner utifrån vad vi har läst. Eftersom de olika miljöerna signalerar vad 

som förväntas av barnen bör de utformas så att de inbjuder till nya utmaningar som stimulerar 

lek, kreativitet och skaparlust på ett lustfyllt sätt. Utomhus- och inomhusverksamheten ska ses 

som en helhet. När utomhusmiljön används som ett extra rum för lärande skapar det 

möjligheter för pedagogerna att byta perspektiv och skapa variation på lärandet. Barn lär 

genom praktiska situationer där de får uppleva känsla, händelse och intellekt, alltså använda 

alla sina sinnen. De behöver kunna knyta an sina nya erfarenheter med de gamla för att ett 

lärande ska ske. För att kunna skapa lärandesituationer måste pedagogerna ha ett syfte med 

vad de vill att barnen ska lära. Det är barnens uppfattningar som är grundläggande i alla 

inlärningsprocesser och pedagogerna måste därför utgå från barnen och skapa meningsfullt 

innehåll i verksamheten för att ett lärande ska ske. 
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Utifrån detta vill vi ta reda på hur pedagogerna ser på utomhus- och inomhusmiljön som 

lärandemiljö och vilka aktiviteter de planerar för utevistelsen. Utevistelsen är lika viktig att 

planera som inomhusvistelsen och bör planeras och användas i växelspel med varandra. 

Genom att knyta samman lärandet inne med verkliga händelser ute kan ett maximalt lärande 

uppnås. Vi vill också ta reda på hur pedagogerna beskriver att de planerar och använder 

utevistelsen på ett likvärdigt sätt som de använder inomhusvistelsen. 
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Studiens teoretiska utgångspunkt  

För att kunna genomföra pedagogiskt planerade och lärorika aktiviteter i förskolan behöver 

pedagogerna ha kunskap om barn och om hur barn lär. Vårt syfte med studien är att ta reda på 

om pedagogerna planerar och använder sig av de olika miljöerna i verksamheten som 

lärandemiljö. Vår teoretiska utgångspunkt är baserad på John Deweys teorier om 

erfarenhetsbaserat lärande. 

 

John Dewey var en amerikansk filosof och pedagog som levde mellan 1859 och 1952. 

Deweys arbete ligger till grund för den progressiva pedagogiken i USA och många forskare 

världen över har inspirerats av hans texter. I läroplanen kan vi hitta mycket av Deweys tankar 

och kärnan i hans pedagogik är att individen måste samspela med sin omvärld för att 

utvecklas. Självupplevda erfarenheter är att föredra framför enbart teoretisk inlärning. Genom 

praktiskt handlande får barnen större behållning av den kunskap som är ämnad att de ska 

förvärva. Ett växelspel mellan teori och praktik är det ultimata för inlärning. Med det menar 

Dewey att pedagogerna bör låta barnen möta verkligheten genom praktiska övningar och att 

det inte ska fokuseras enbart på ett ämne i taget. Det är därifrån uttrycket learning by doing 

har sitt ursprung. Verkligheten bör därför sammanbindas med teorin. Med detta menar Dewey 

att barn utvecklas och lär genom att göra, i samspel med andra och i de autentiska miljöer 

lärandet avser att ske (Dewey 1980). 

 

Dewey menar att det är pedagogernas kompetens som är avgörande om de kan stimulera och 

utveckla barnen. Dewey menar också att barnen utvecklas endast om pedagogerna kan 

stimulera dem utifrån deras intressen. Inlärning är en anpassning till den värld barnen befinner 

sig i, inte en abstrakt psykologisk process. Pedagogerna måste skapa balans mellan lärstoffet 

och barnens intressen. Det optimala för att barnen ska lära sig är att pedagogerna utgår från 

barnens spontana aktiviteter. Om de planerade aktiviteterna inte förenas med barnens 

spontana aktiviteter blir lärandet godtyckligt och effekten för lärandet kan utebli. Dewey 

menar att pedagogerna inte behöver detaljplanera verksamheten, men de måste ha ett syfte 

med vad de vill att barnen ska lära. Det som är viktig är att pedagogerna är delaktiga och 

tillsammans med barnen upptäcker och reflekterar över deras erfarenheter (Dewey 1980). 

 

Barns medvetenhet är enligt Dewey en impuls som visar sig genom handling. För deras 

utveckling ska gå framåt behöver de först och främst få möjlighet till att vara mer aktiva än 

passiva. Vad Dewey menar är att den motoriska utvecklingen hos barnen kommer före den 

sinnliga utvecklingen (Dewey 1980). 

 

Enligt vårt sätt att se är möjligheterna att utveckla barns motoriska utveckling och därmed 

också den sinnliga utvecklingen större utomhus än inomhus. Även möjligheten att vara aktiv 

är större utomhus. Dewey säger också att barn utvecklas och lär mer i autentiska miljöer. 

Utomhusmiljöer är mer autentiska, det är inte bara skogen som räknas till utomhusmiljöer 

utan också stadens rum, grannskapet runt förskolan, ja allt som är utanför förskolan. Utifrån 

dessa påståenden passar Deweys teori om lärande vårt syfte som är att ta reda på hur 

pedagogerna beskriver att de planerar och använder sig av utevistelsen på ett likvärdigt sätt i 

jämförelse med inomhusvistelsen. 
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Metod 

Vi kommer i detta kapitel redovisa vilken metod vi har valt att använda oss av, hur vi gått 

tillväga när vi gjort vårt urval av förskolor, genomfört vår pilotstudie samt hur vi förhållit oss 

till de forskningsetiska principerna. Vi kommer också att beskriva hur vi har bearbetat 

materialet och vilka verktyg vi har använt oss av vid datainsamlingen. 

 

Kvalitativ 

Vi har i vår studie valt att utgå från en kvalitativ forskningsmetod med self report som 

redskap. En kvalitativ metod har sin utgångspunkt i hermeneutiken, vilket innebär att man 

som forskare vill få en förståelse för människors handlingar (Nihlfors & Wingård 2005). Det 

insamlade materialet i en kvalitativ studie ska analyseras och tolkas för att kunna besvara 

syftet och eventuella frågeställningar (Malmqvist 2007). Intervjuer och observationer är 

utmärkande redskap i en kvalitativ studie, men det går också bra att göra en self report 

(Johansson & Svedner 2006). 

Self report 

Self report är ett forskningsredskap som används när man vill att respondenterna skriftligen 

ska berätta om ett fenomen man vill ha svar på. För att respondenterna ska inbjudas till att 

skriva längre texter måste frågorna vara öppna och tydligt formulerade. Respondenterna 

behöver också få god tid på sig att i lugn och ro besvara frågorna. Detta har betydelse för hur 

innehållet och dess innebörd i respondenternas svar kommer att yttra sig (Davidsson 2007). 

Vi anser att self report är ett bra forskningsredskap eftersom det passar vårt syfte som är att få 

kunskap om hur pedagogerna beskriver att de planerar användandet av de olika 

lärandemiljöerna i verksamheten. Fördelen med att använda sig av self report är att 

respondenterna inte påverkas av intervjuaren utan kan i lugn och ro besvara frågorna. 

Nackdelen är att man inte kan ställa några följdfrågor utan de svar som kommer in är det man 

får utgå ifrån. Respondenterna kanske också skriver för korta svar så det påverkar resultatets 

trovärdighet.  
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Urval 

Vårt urval består av pedagoger från olika förskolor från en större stad. För att få fram alla 

förskolorna började vi med att söka på stadens hemsida. Förskolorna visades i 

bokstavsordning och vi valde var tionde förskola som vi sedan kontaktade via telefon. Det 

fanns olika många pedagoger på varje förskola, men för att få ett så bra underlag som möjligt 

ville vi få svar av 20 pedagoger, vi fick in 12 svar. Vi lämnade däremot ut self reports till ett 

30-tal pedagoger. 

 

Genomförande 

Vi åkte personligen ut till förskolorna där de pedagoger som sagt ja till att vara med i 

undersökningen arbetar. Vid besöken informerade vi kort om vår studie och vad det innebar 

för respondenterna att medverka. Vi lämnade ut missivbrev, self report och svarskuvert till 

alla deltagare. De fick en vecka på sig att besvara frågorna och vi åkte personligen ut och 

hämtade in svaren. Av de 20 pedagogerna som sagt ja till att medverka i vår studie fick vi 

endast in svar från sex pedagoger. För att kunna komma fram till ett tillförlitligt resultat det 

tyckte vi att det var för få inkomna svar. Vi sökte därför upp tio nya pedagoger, genom att på 

samma sätt som innan välja ut var tionde förskola. 

 

Pilotstudie 

Innan vi lämnade ut vår self report till de medverkande pedagogerna valde vi att göra en 

pilotstudie med hjälp av fem pedagoger. En pilotstudie är bra att göra eftersom vi då kan se 

om frågorna är lättförståeliga och relevanta till syftet i studien. Eftersom vi inte haft så lång 

tid på oss att genomföra vår studie och för att använda tiden på bästa sätt frågade vi våra 

kollegor, på de förskolor vi arbetar, om de ville hjälpa oss. Utifrån våra kollegors svar kunde 

vi konstatera att våra frågor fungerade så vi beslutade oss för att behålla dem. 

 

Etik 

Vi har i vår studie följt vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer som är; 

Informationskravet, vilket innebär att vi har informerat respondenterna om deras medverkan i 

studien, att deras medverkan är frivillig och att de närsomhelst kan avbryta sin medverkan. 

Samtyckeskravet, vilket innebär att respondenterna har gett sitt godkännande att medverka i 

studien. Konfidentialitetskravet, vilket innebär att respondenterna får vara anonyma, vi har 

alltså inte redovisat något som kan avslöja vilka de är. Nyttjandekravet, vilket innebär att det 

insamlade materialet från respondenterna inte kommer att användas i annat syfte än för 

forskningsändamål. 

 

Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet innebär att undersökningen och resultatet är tillförlitligt, alltså trovärdigt. För att 

undersökningen ska bli trovärdig säger Thurén (2007) att om forskaren vänder sig till rätt 

målgrupp, och som är relevant till själva undersökningen, så ökar tillförlitligheten. Vi har 

alltså vänt oss till pedagoger som arbetar i förskolan, då vi vill ta reda på hur de beskriver att 
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de planerar och använder sig av utevistelsen på ett likvärdigt sätt som inomhusvistelsen. 

Thurén menar också att det är viktigt att undersökningen genomförs korrekt att man som 

forskare följer vetenskapsrådets etiska principer. Davidsson (2007) talar för att 

undersökningens tillförlitlighet stärks om forskaren använder sig av self report. Vi har i vår 

studie använt oss av self report just för att, som Davidsson säger, respondenterna ges 

möjlighet att svara på frågorna i lugn och ro och det i sin tur medför att innehållet i svaren blir 

mer genomtänkta. 

 

Kihlström (2007) förklarar att validitet handlar om undersökningens giltighet och att det som 

skulle undersökas verkligen har undersökts. Syftet ska alltså ha besvarats. För att andra ska 

förstå resultatet av undersökningen gäller det att tydligt beskriva hela tillvägagångssättet. Det 

vill säga vilka metoder som använts, hur studien genomförts och hur resultatet framkommit. 

Kihlström påpekar också att en pilotstudie bör göras för att ta reda på om, i vårt fall, frågorna 

är tydliga och relevanta till syftet. 

 

Analys/Bearbetning  

För att få fram resultatet har vi analyserat och tolkat alla svar från respondenterna. Materialet 

bearbetades på så sätt att vi förutsättningslöst läst igenom och diskuterat svaren vid flera 

tillfällen. De delar vi ansåg relevanta till vårt syfte skrevs ner för vidare bearbetning. Vi 

upptäckte relativt snabbt olika mönster i respondenternas svar som gjorde att vi kunde göra 

fyra gruppindelningar. Utifrån dessa gruppindelningar läste vi återigen respondenternas svar 

och jämförde dem med vårt syfte och vår frågeställning för att se om de besvarats och om 

något nytt hade framkommit. Detta gjorde vi för att vår förförståelse inte skulle påverka 

resultatet. 
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Resultat 

I detta kapitel kommer vi att redovisa resultatet för vår studie. Syfte med studien var att ta 

reda på hur pedagogerna beskriver att de planerar och använder sig av utevistelsen på ett 

likvärdigt sätt som inomhusvistelsen och hur de ser på lärandemiljön ute och inne. Resultatet 

bygger på de svar vi har fått genom de 12 self reports som samlats in. Vi har analyserat svaren 

och delat in dem i fyra huvudrubriker som är Utevistelsen, Den medvetet oplanerade 

verksamheten ute, Den planerade verksamheten ute och Utomhus- och inomhus som 

lärandemiljö. 

 

I kategorin kallad ”utevistelse” har vi samlat de svar som handlar om att vad pedagogerna 

beskriver att de gör ute. Där har inte pedagogerna skrivit något om att de planerar för de 

aktiviteter de anger. I den andra kategorin som vi kallar ” den medvetet oplanerade 

verksamheten ute” finns de pedagoger som argumenterar för att utevistelsen inte behöver 

planeras. I den tredje kategorin ”den planerade verksamheten ute” finns de svar som på olika 

sätt nämner planering i samband med utevistelse och i den sista kategorin ”utomhus- och 

inomhus som lärandemiljö” finns de svar som diskuterar hur pedagogerna ser på utomhus- 

respektive inomhusmiljön som lärandemiljö. 

 

Utevistelse 

Samtliga pedagoger anser att utevistelsen är en viktig del av verksamheten. De beskriver vad 

barnen gör och hur dessa olika aktiviteter stimulerar barnens utveckling. Det är motorik och 

rörelse, att få upptäcka och att få leka fritt. 

 

De som nämner motorisk träning, att barnen får i utevistelsen möjlighet att träna sin motorik, i 

sina self reports säger följande: 

 

Utevistelsen blir ofta mer fysiskt aktiv, barnen klättrar, springer och leker själva en bit 

bort från vuxen. 

 

Utevistelsen är jätteviktig! Vi har en jättefin och ganska stor gård med kuperad mark 

och lite branta berg att klättra i. Barnen får mycket utrymme att röra sig i och frisk luft. 

Motorik och balans tränas. 

 

Det finns mycket ute som tränar barnens motorik kanske ibland mer ute än inne, ibland 

på olika sätt. 

 

Ett fåtal pedagoger nämner specifikt att utevistelsen är till för att barnen ska få röra på sig och 

leka fritt: 

 

 När vi går ut finns det möjlighet för barnen att röra sig mer fritt över stora ytor. 

 

  När vi är på gården får barnen mycket möjlighet till fri lek. 
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Just nu är utevistelsen främst till för att barnen ska få” rusa av sig”, få frisk luft och 

kunna ta plats. 

 

Några pedagoger nämner att barnen ska få möjlighet till att utforska och upptäcka själva: 

 

På gården låter vi ofta baren upptäcka själva, bara att ta sig från en sida gården till den 

andra är ett äventyr. 

 

Utomhus är det yngre barnen upptäcktssökande och utforskande, barnen väljer mer 

egenlek än kompislek. 

 

 Det finns mycket att utforska och pröva på. 

 

En pedagog nämner att hon själv är medforskare i barnens lekar ute: 

 

Att barnen ska vara ute är viktigt för deras utveckling och lärande. Som pedagog vill 

jag stödja barnen på samspelet mellan barn och vuxna samt att de lär av varandra. Det 

är stora möjligheter till lek, naturmiljö och samhällsmiljö. 

 

Sammanfattande reflektion 

Samtliga pedagoger anser att utevistelsen är en viktig del i verksamheten. De menar att 

barnen får möjlighet till rörelse och fri lek på större ytor. De tränar sin motorik och får frisk 

luft. Utevistelsen är också till för att gå till skogen och göra promenader. Vår erfarenhet är att 

detta är enligt traditionen sett utevistelsens innehåll och syfte i förskolan. Barnen behöver ha 

en stund fri lek, någon skriver också att det bör ske på behörigt avstånd från de vuxna. Det 

finns några svar som tyder på att man också ser utevistelsen som något mer, att det finns 

större möjligheter att utforska och upptäcka utomhus, en pedagog ser sig själv medforskare. 

Detta beskriver de som något som de bara gör, som något självklart. 

 

Den medvetet oplanerade verksamheten ute 

De flesta pedagoger berättar att utevistelsen på gården oftast inte är planerad: 

 

Utevistelsen på gården är inte direkt planerad. Då vi vill att barnen ska få tid till den fria 

leken också. Att vi inte ”styr och ställer” hela dagarna. Vi tycker att det är viktigt att 

barnen får vara ute mycket. 

 

Oftast är den inte planerad, utan barnen får välja vad de vill göra på gården. 

 

Utevistelsen på gården är oftast inte planerad. Jag har inte avbrutit barnen i leken för en 

aktivitet under min tid här men däremot kan det vara så att det spontant sker någon 

aktivitet med någon eller några barn som kommer för att prata, inte vet vad de ska göra 

eller väntar på kompisen som inne på toaletten. 
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Är vi på gården så beror det mycket på vad det är för väder och årstid, tex om det är 

snö, åker vi pulka, är det regn och vatten pölar, tar vi fram båtar och hinkar, det blir inte 

så mycket planering innan eftersom det finns mycket att göra på gården. 

 

Vi planerar inte utevistelsen på gården på samma sätt som man planerar inomhus, men 

vi fokuserar på att alla barn har det bra och att de är aktiva och tillsammans med andra 

barn (detta är del av vårt syfte) 

 

Sammanfattande reflektion 

Vi kan utifrån pedagogernas beskrivningar se att de medvetet har valt att inte planera 

verksamheten ute. De anser att barnen ska få möjlighet att leka fritt tillsammans med andra 

barn och att utevistelsen inte ska styras av de vuxna. De säger också att det finns så mycket att 

göra ute på gården att den tiden inte behöver planeras. Om en aktivitet sker så är det ofta 

spontant och då på barnens initiativ, någon säger att lek aldrig avbryts för att en aktivitet ska 

genomföras. 

 

Den planerade verksamheten ute 

De aktiviteter som planeras och sker utanför gården är skogsbesök och promenader: 

 

Om vi ska gå utanför gården så är det ofta en planerad aktivitet, t ex om vi ska gå till 

skogen eller på promenad. Då planerar vi vad vi ska göra och hur och vilka barn som 

ska gå med. 

 

Ibland är utevistelsen planerad, t.ex. om vi ska gå iväg till skogen på en promenad. 

 

Skogsutflykter: leta djur titta under lupp. 

 

För de yngre planerar består planeringen mest i korta utflykter. 

 

Några pedagoger nämner specifikt att de har ett syfte när de planerar utevistelsen: 

 

Vissa delar av uteverksamheten är planerad. Beror på vad det är. Går vi till skogen, är 

dessa tillfällen oftast planerade. Kanske inte i detalj men ibland. Syftet är att bekanta 

sig med närmiljön, hur man beter sig i skogen. 

 

Syftet med utevistelsen är olika beroende på vad som planeras. Vi går till skogen en 

gång i veckan och då lär sig barnen mycket, liksom när vi går till en närliggande stor 

lekpark vilket sker då och då. Det handlar om motorik, balans, lära känna närområdet, 

naturen med dess växter och djur, årstider, kretslopp men också allt barnen lär sig 

genom leken och att ha roligt, få upptäcka, testa. 

 

Vi går till skogen en gång i veckan, då har vi fri lek halva tiden och planerade 

aktiviteter halva tiden. Här gör vi olika grovmotoriska övningar använder skogens 

material för att skapa när vi kommer till förskolan, mycket matte – mäta, former, räkna, 

jämföra, kategorisera m.m, vi pratar om naturen, årstider, djur, växtligheten etc. 
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Sammanfattande reflektion 

Det finns svar som tyder på att de aktiviteter som pedagogerna beskriver att de planerar för 

utevistelsen är aktiviteter som sker utanför gården, skogsbesök och promenader. För några av 

pedagogerna som planerar in dessa aktiviteter, är syftet att ta sig till skogen eller själva 

promenaden, innehållet är inte planerat. Detta är enligt vår erfarenhet vanligt förekommande i 

förskolan. Några pedagoger nämner specifikt att de har ett syfte och ett innehåll med vad som 

ska ske under skogsbesöket eller promenaden exempelvis matematik, motorik, lära känna 

närmiljön och upptäcka djur och natur. 

 

Utomhus- och inomhus som lärandemiljö 

Några pedagoger anser att utomhus- och inomhusmiljön är lika viktiga som lärandemiljö: 

 

Inomhusvistelsen och dess aktiviteter som lärandemiljö har samma betydelse för mig 

som utomhusvistelsen. Inomhus finns andra möjligheter och resurser men man bör följa 

samma mål och riktlinjer för att verksamheten ska fungera och följa barnens utveckling 

och kunskap. 

 

Utevistelsen är lika viktig som lärande miljö som vistelsen inne är. 

 

Inomhusmiljön kan göras lika full av utmaningar som utevistelsen. Jag tycker att det är 

viktigt att observera vad barnen har för intressen och därefter skapa miljöer som är 

inspirerande och som lockar till olika sorters lek och lärande. 

 

Ett fåtal pedagoger tycker att det ska vara skillnad på utomhusmiljön och inomhusmiljön som 

lärandemiljö: 

 

Ibland målar vi ute och inne. Men vill också att det ska vara lite olika. Det behövs inte 

alltid hända samma sak inne som ute. 

 

Jag tycker att det är bra att det ges utrymme för olika aktiviteter ute och inne. Därför 

tycker inte jag att man alltid behöver plocka ut inomhusaktiviteterna ute bara för att 

man kan. 

 

Några pedagoger beskriver hur de använder inomhusmiljön som lärandemiljö: 

 

Vår inomhusmiljö är mycket lärorik vi arbetar med miljön som den tredje pedagogen, 

dessutom kan tilläggas att vi har möjlighet att påverka utformandet av inomhusmiljön 

mer än utomhusmiljön. 

 

Inomhus arbetar man mer med den sociala kompetensen eftersom barnen har en mindre 

yta att röra sig på och därför tvingas dela med sig och vänta på sin tur i större 

utsträckning än när man är ute. 

 

Några pedagoger beskriver hur de använder utomhusmiljön som lärandemiljö: 
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Utemiljön är en bra lärandemiljö, men jag tycker att det är svårt att ha samling med 

många barn, för det är så mycket som distraherar. Det finns mer svårigheter med att 

utforma miljön ute, dels är det vandalisering och sen är det mer fysiskt omöjligt att göra 

förändringar. T.ex jag skulle vilja ha roligare lekmaterial som stora stockar att klättra 

på, kanske en eka som ligger förankrad vid en brygga osv. 

 

Utevistelsen är en inspirerande, tillåtande och utforskande lärandemiljö. Barnen har 

större plats att utforska utifrån sitt eget intresse. 

 

Utevistelsen och dess aktiviteter som en lärandemiljö ser jag som en viktig del av 

verksamheten som man ska följa regelbundet. 

 

Några pedagoger beskriver vilken del av inomhusverksamheten de tar med sig ut. 

 

Man har ju annorlunda material inne än ute och när det är kallt blir det svårt att göra på 

samma sätt men visst försöker man arbeta med likvärdiga ämnen, eller vad man nu ska 

kalla det för, ute och inne som matematik, språk, kamratskap, självständighet etc. 

 

Mattelekar inne och ute är barnen mycket intresserade av. Vi letar olika former två och 

två el. själva. Målning är roligt både ute och inne. Måla på staffli ute är underbart 

härligt. Samlingar i gräset gör att vi kan använda naturen som material. 

 

Självklart händer det också att man målar i snön, tar ut staffli och färg, använder 

gatkritor och annat som även finns inne, men inte dagligdags. Det är inne det materialet 

finns och det är svårt att hinna bära in och ut det. 

 

Det skiljer sig lite på vilka aktiviteter som görs inne och ute. Vissa aktiviteter kan göras 

både inne och ute, t.ex. målning. 

 

Sammanfattande reflektion 

De flesta pedagoger beskriver att de anser att utomhusmiljön och inomhusmiljön är en bra 

lärandemiljö. Det finns några som beskriver att de båda miljöerna ska skilja sig åt och att 

verksamheten inomhus inte måste tas med ut bara för att det går. Någon beskriver att det är 

lättare att utforma inomhusmiljön än utomhusmiljön för att skapa en bra lärandemiljö. Det 

finns svar som tyder på att den sociala kompetensen ofta tränas mer inomhus eftersom ytorna 

är mindre. De flesta pedagoger beskriver att det går att ta med sig inomhusverksamheten ut, 

men att det är svårt att hinna med. De pedagoger som beskriver att de tar med sig 

verksamheten ut nämner mest det material som de använder sig av inne. 
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Diskussion 

Vårt arbete handlar om att ta reda på hur pedagogerna beskriver att de planerar och använder 

sig av utevistelsen på ett likvärdigt sätt som inomhusvistelsen. Vi ställde oss följande 

övergripande frågor: 

 Hur ser pedagogerna på lärandemiljön ute och inne? 

 Vilken del av utevistelsen är planerad? 

Dessa frågor kommer att vara utgångspunkt för hur vi har diskuterar vårt resultat. 

 

Resultatdiskussion 

Vi har i vår studie kommit fram till att de aktiviteter pedagogerna planerar för utevistelsen är 

aktiviteter som sker utanför förskolans gård. De visar sig att det endast är två aktiviteter som 

samtliga pedagoger nämner att de planerar för utevistelsen, skogsbesök och promenader. 

Utifrån vår erfarenhet är det vanligt att just dessa två aktiviteter planeras för utevistelsen. Vår 

uppfattning är att det skiljer sig på hur pedagogerna planerar dessa aktiviteter. Några 

pedagoger beskriver att de har ett syfte och ett innehåll med den planerade aktiviteten, där de 

utgår från läroplanen, barngruppen och barnens intressen och mognad. Största vikten läggs på 

motoriken och det sociala samspelet, men det ägnas även tid åt exempelvis årstiderna, djur 

och natur. Andra pedagoger beskriver att de har just själva promenaden eller skogsbesöket 

som mål, där innehållet inte är planerat. Enligt Dewey (1980) behöver inte pedagogerna 

planera i detalj, men de måste ändå ha ett syfte med vad de vill att barnen ska lära. Även 

Broström (1988) menar att de aktiviteter pedagogerna planerar måste vara meningsfulla för 

barnen för att de ska utvecklas, det är när barnen finner mening i aktiviteten som de utvecklar 

och lär som bäst.  

När de lämnar förskolans gård, för de planerade aktiviteterna, är det för att pedagogerna vill 

skapa lärandesituationer för barnen eller enbart för att komma bort från gården, att få ett 

miljöombyte. Forskare påstår att utomhusmiljön är viktig för lärandet. Brügge & Szczepanski 

(2007) menar att om man använder sig av utomhusmiljön som ett läranderum öppnar det upp 

möjligheter för intryck och ett varierat lärande. Enligt Dahlgren & Szczepanski (2007) finns 

det fler möjligheter till lärandesituationer i utomhusmiljön än inomhus. Eftersom pedagogerna 

inte beskriver att de har implementerat detta i verksamheten får det oss att fundera över om 

det kan vara så att de inte har fått ta del av forskningen, eller om det är pedagogernas 

förhållningsätt som avgör om de aktiviteter som planeras för utevistelsen antingen har ett 

planerat innehåll eller inte. I läroplanen (Lpfö 98 rev 2010) står det att pedagogerna ska ge 

barnen möjlighet att växla mellan inne- och uteaktiviteter, både i naturmiljö och planerad 

miljö, de ska också få bekanta sig med sin närmiljö och dess funktion. Brügge & Szczepanski 

(2007) poängterar att den pedagogiska utevistelsen inte behöver betyda att man enbart vistas i 

skogen, utan andra miljöer i samhället kan också vara en del av lärandemiljöerna, exempelvis 

parker, stadsmiljöer och industriområden. Detta kan vi även se att Dewey förespråkar, han 

menar att man ska vistas i de miljöer som bäst lämpar sig för syftet med lärandet. 

Förutom att vi har fått ett resultat som visar vilka aktiviteter pedagogerna beskriver att de 

planera för utevistelsen kan vi också se att vistelsen på gården sällan planeras. Det sker alltså 

inga medvetet planerade aktiviteter för den tiden. Pedagogerna anser att den tiden på gården 
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ska ägnas åt den fria leken och att barnen ska få möjlighet att upptäcka och utforska på egen 

hand. Även här menar man att barnen får träna sin motorik och möjligheter till rörelse på 

stora ytor. För att barnen ska få möjlighet till nya erfarenheter och utöka sin livsvärld är det 

enligt Ericsson (2002) viktigt att pedagogerna är medupptäckare i barnens upplevelser. Av 

pedagogernas beskrivningar har vi förstått att barnen lämnas att leka fritt, där pedagogerna 

väljer att ställa sig utanför barnens aktiviteter, de vill inte styra för mycket. Vi tolkar det 

utifrån pedagogernas beskrivningar att de låter barnen klara sig mer själva. Det är bara en 

pedagog, av 12, som säger sig vara medupptäckare de andra nämner inget i sina self report att 

de agerar medupptäckare. Det visar sig i svaren att någon pedagog anser att en lek inte ska 

avbrytas för en aktivitet. Självklart anser vi att det är viktigt att låta barnen få leka fritt utan 

vuxnas inblandning, men man kan också som pedagog vara närvarande för att kunna hjälpa 

barnen att föra leken vidare. Enlig vår erfarenhet är det vanligt att pedagogerna samlas ute på 

gården för att samtala sinsemellan. De passar på att få en paus från den intensiva 

inomhusverksamheten. Detta ser vi som ett normalt fenomen, men pedagogerna får inte 

glömma att det är barnens behov som ska komma i första hand även ute på gården. 

Pedagogerna måste vara medvetna om att barn lär och utvecklas under hela dagen. Den 

pedagogiska verksamhetens inlärningstillfällen ska därför inte enbart anpassas till de 

planerade och ordnade aktiviteterna (Löfstedt 1999). Vad vi förstår så är det betydelsefullt att 

pedagogerna deltar i barnens spontana aktiviteter ute på gården för att kunna skapa 

inlärningstillfällen utanför den planerade och organiserade verksamheten. Även Dewey säger 

att det optimala för barns lärande är att pedagogerna utgår från barnens spontana aktiviteter. 

När vi läst pedagogernas beskrivningar hur de använder inomhus- respektive 

utomhusmiljöerna i lärandesyfte kan vi se att de, trots att de anser att de båda miljöerna är lika 

viktiga, inte använder sig av dem på ett likvärdigt sätt. Enligt Ericsson (2002) ska 

uteverksamheten planeras in som ett komplement till den dagliga verksamheten för att kunna 

knyta samman lärandet inne med verkliga händelser ute. Utomhus- och 

inomhusverksamheterna ska ses som en helhet. 

Det finns pedagoger som beskriver att de tycker att de båda miljöerna ska skilja sig åt och 

resonerar att bara för att man kan ta ut verksamheten inte behöver göra det. Vi kan förstå 

deras resonemang och säger inte att det är fel, men verksamhetens alla moment som sker inne 

kan anpassas och användas även ute. Detta menar även Granberg (2000) som säger att 

inomhusaktiviteterna likaväl kan genomföras ute som inne, men att pedagogiken och 

metodiken inte får glömmas att ta med ut. 

Enligt vår erfarenhet är det vanligt att man tänker på inomhusverksamheten när man planerar 

vad som ska göras med barnen. Med inomhusverksamheten menar vi exempelvis vad som ska 

ske i samlingen, skapande verksamhet och rytmik. Det är inte bara aktiviteterna i sig som ska 

planeras utan också varför, vilket syfte aktiviteten har, vad det är barnen ska lära. 

Utifrån resultatet tolkar vi att de flesta pedagogerna som säger att de tar med sig 

inomhusverksamhetens aktiviteter ut syftar på materiella saker, exempelvis pennor och staffli. 

De pedagoger som säger att de inte tar med sig inomhusverksamhetens aktiviteter ut resonerar 

att det blir för jobbigt att plocka ut och in materialet. De visar sig även att dessa pedagoger 
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syftar på materiella saker. Vi förstår att de innebär merjobb om de väljer att ta ut materialet 

inifrån. Därför tror vi att det inte är materialet som är viktigast att ta med ut utan pedagogiken 

och metodiken. Likaväl som att planera att gå iväg till en gymnastiksal för att ha gymnastik 

kan man använda sig av utemiljöns alla möjligheter. Det är syftet med den planerade 

aktiviteten som avgör vilken miljö som är lämplig (Brügge & Szczepanski 2007). 

 

Metoddiskussion 

Vi har i vår studie använt oss av self report eftersom vi ville nå ut till så många pedagoger 

som möjligt på kort tid. Vi är efter genomförandet nöjda med valet av metod eftersom vi har 

fått svar på våra frågor. Self report är, enligt Davidsson (2007), ett bra val av metod när man 

är en ovan intervjuare, vilket vi anser oss att vara. Det vi upplevde svårt var att formulera 

frågorna på ett sådant sätt att respondenterna skulle förstå dem och att vårt syfte skulle gå att 

besvara. Vi upplevde det positivt att först genomföra en pilotstudie, där fem pedagoger från 

våra egna förskolor medverkade, innan vi lämnade ut frågorna Det blev ett bortfall av svar, 

vilket vi redan från början var medvetna om att det kunde bli. Att bortfallet skulle bli så stort 

hade vi däremot inte räknat med och det medförde att vi fick starta om på nytt med kontakten 

med förskolor och utskick av self report. Vi tror att bortfallet har att göra med tiden för 

studien och att respondenterna inte kunde fullfölja sin medverkan då den sammanföll med 

julen, som är en hektisk och stressad tid för pedagogerna på förskolorna. Vi fick trots 

bortfallet in så pass många svar att vi kunde använda dem och komma fram till ett resultat. 

 

Didaktiska konsekvenser 

Genom att se utomhusmiljön som en del i den pedagogiska verksamheten på förskolan, tror vi 

att man på ett enkelt sätt kan använda sig av rätt miljö till det man vill att barnen ska lära. I 

vår studie beskriver flera pedagoger att när de måste ta med sig material inifrån ut blir det ett 

problem. De tycker att det är bökigt och svårt att hinna med. Vi hoppas att vår studie kan leda 

till att man kommer till insikt med att materialet faktiskt inte behöver tas med ut. Man kan 

med fördel använda sig av de som finns i utemiljön, däremot är det viktigt att pedagogiken 

och metodiken följer med ut. Exempelvis när man vill vidga barnens förståelse för matematik 

i ett bredare perspektiv, kan man använda naturmaterial så som pinnar, stenar och kottar för 

att göra olika sorteringsövningar (storlek, färg, form med mera). Man behöver inte gå till en 

gymnastiksal när man ska ha gymnastik, man kan med fördel använda sig av miljön runt om 

kring förskolan. 

Vi tror att det är viktigt att alla pedagoger får ta del av den forskning som finns kring 

utomhusmiljöns stora fördelar för barns utveckling och lärande. Flera forskare förespråkar att 

det är lättare att lära in genom att på ett praktiskt plan få pröva på själva istället för att genom 

abstrakta upplevelser ta till sig kunskapen. Dewey (1980) anser att självupplevda erfarenheter 

är att föredra framför enbart teoretisk inlärning. Vi anser att allt som görs inomhus även kan 

genomföras utomhus. Det gäller att som pedagog vara medveten om detta och i planeringen 

också se dessa båda miljöer som ett komplement till varandra. Vi tror att arbetslaget behöver 

föra en aktiv diskussion kring hur de ser på utomhus- och inomhusmiljöerna som likvärdiga 

för barns lärande och vilken miljö som passar bäst för det aktuella ämnet. Det är också viktigt, 
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tycker vi, att pedagogerna agerar medupptäckare tillsammans med barnen för att kunna berika 

deras livsvärld. De behöver också vara medvetna om sin roll och den pedagogiska miljöns 

betydelse för barns lärande.  

 

Slutligen önskar vi att det som framkommit i vår studie, att man bör se utomhusmiljön som ett 

komplement till inomhusmiljön när det gäller barns lärande, och att det ska leda till en större 

förståelse för hur värdefull utomhusmiljön är. I vårt fortsatta yrkesutövande kommer vi att 

använda oss mer av utomhusmiljön i lärandesyfte än vi tidigare gjort, och se både utomhus- 

och inomhusmiljöerna som likvärdiga. Istället för att se inomhusmiljön som den pedagogiska 

miljön och utföra de planerade aktiviteterna inne kommer vi nu istället att försöka ta med oss 

dessa ut. Vi kommer alltså att planera in mer lärandesituationer för utomhusvistelsen, 

exempelvis aktiviteter som samling, teman, gymnastik och musik. 

Förslag till fortsatt forskning 

Under studiens gång har många nya intressanta frågor och funderingar dykt upp för oss. Det 

skulle vara intressant att göra en fördjupning i ämnet, att intervjua pedagogerna om de fått ta 

del av ny forskning om barnslärande i utomhusmiljö och hur de ställer sig till den. Tankar om 

att göra en aktionsforskning har dykt upp. Vidare skulle det vara intressant att efter gjord 

aktionsforskning titta på hur detta förändrade arbetssätt, med de båda miljörena i växelspel 

med varandra, påverkat barnens lärande. Genom att intervjua barnen ute på förskolorna skulle 

vi kunna få deras uppfattningar om vad som händer under utevistelsen och vad de tycker att 

de får lära sig i utomhusmiljön tillsammans med pedagogerna.  
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Bilaga 1 

Self report 
Vår undersökningsmetod kallas self report, det innebär att vi ställer några frågor som du i 

lugn och ro kan besvara. Kom ihåg att det finns inget svar som är rätt eller fel, vi vill bara att 

du beskriver hur du planerar aktiviteterna i verksamheten. Vi vore tacksamma om du är så 

utförligt och konkret som möjligt. 

 

 Hur tänker du när du planerar verksamhetens aktiviteter och vilka aktiviteter är det 

som planeras? Ge exempel. 

 Vilket syfte har du med utevistelsen och är denna del av verksamheten planerad? Ge 

exempel. 

 Hur ser du på utevistelsen och dess aktiviteter som en lärandemiljö? 

 Hur ser du på inomhusvistelsen och dess aktiviteter som en lärandemiljö? 

 Arbetar du med likvärdiga aktiviteter ute som inne? 

Om ja! Ge exempel. 

Om nej! Varför. 

 

 

 

Din ålder 

 

Hur länge har du jobbat i verksamheten? 

 

Utbildningsår 
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Bilaga 2 

Missivbrev 
 

Institutionen för pedagogik 

2010 -11-26 

Hej! 

Vi är två studenter som läser till lärare på högskolan i Borås med inriktning förskola och 

förskoleklass. Utbildningen är en uppdragsutbildning och det innebär att vi arbetar fyra dagar 

i veckan och studerar en dag. Vi går vår sista termin och ska nu skriva vårt examensarbete. 

För att vi ska kunna genomföra vår studie behöver vi er hjälp. Vi hoppas att ni har möjlighet 

att ta er tid att besvara ett antal frågor vilka handlar om att ni skriver och berättar om den 

planerade verksamheten i er förskola. 

Det finns forskningsetiska riktlinjer som vi kommer att följa. Det innebär att alla som deltar i 

studien är anonyma, förskolorna kommer inte att kunna identifieras och ni deltagare kan när 

som helst avbryta studien. Materialet vi får in kommer endast att användas i vår 

undersökning.  

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

Camilla och Marie-Louise 

 

Om ni har frågor rörande studien är ni välkomna att kontakta oss. 

Camilla Stenman Svensson & Marie-Louise Isberg  

 

 


