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Hela kroppen behövs 

Ögon kan se och öron kan höra. 

Men händer vet bäst hur det känns att röra. 

Huden vet bäst när någon är nära. 

Hela kroppen behövs för att lära. 

 

Hjärnan kan tänka och kanske förstå. 

Men benen vet bäst hur det är att gå. 

Ryggen vet bäst hur det känns att bära. 

Hela kroppen behövs för att lära. 

 

Om vi ska lära oss nåt om vår jord, 

Så räcker det inte med bara ord. 

Vi kommer den nära. 

Hela kroppen behövs för att lära. 

(Okänd författare) 

  



3 
 

Abstract 

Mårtensson (2011) har på begäran av Naturvårdsverket forskat om naturkontaktens betydelse 

för barns hälsa. I rapporten hävdar Mårtensson att barns möjligheter till friluftsliv i vardagen 

håller på att förändras i takt med den växande urbana miljön. Barn i dag tillbringar mera tid 

framför datorn och tv:n. Vidare lyfter hon fram hur viktigt det är att barn är ute och leker då 

de samtidigt lär känna omgivningarna för att på så sätt utveckla positiva band med naturen 

(Ibid). I Ur och Skur förskolor är det ingen risk att barn blir stillasittande då de är ute så 

mycket och rör på sig. 

Syfte 

Syftet med vår studie är att undersöka hur pedagoger på I Ur och Skur förskolor beskriver 

sina erfarenheter kring barnens lärande och hälsa. 

  

Frågeställningar 

På vilket sätt upplever pedagoger att barn utvecklas mera gynnsamt och lär sig lättare med 

sina sinnen i utemiljö?   

Vad anser pedagogerna det kan finnas för fördelar respektive nackdelar med att mestadels 

vara ute? 

 

  

 Metod:  

Vi har i vår studie använt oss av kvalitativa intervjuer med tre pedagoger på två I Ur och Skur 

förskolor. Intervjuerna kodades och resultatet av intervjuerna delades in i olika 

huvudkategorier. 

  

Urval: 

 Två förskolor i södra Sverige, med I Ur och Skur inriktning.  
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Resultat:  

Det visade sig att den pedagogiska verksamheten I Ur och Skur förskolan var mycket 

uppskattad hos de intervjuade pedagogerna. Samtliga pedagoger upplevde att barnen 

utvecklades på ett gynnande sätt i utomhusmiljön, som bidrar till ett upplevelsebaserat 

lärande. Barnen utforskar omvärlden med stor nyfikenhet, i kombination med rörelse och lek, 

vilket gynnar inlärningen. 

  

Slutsats:  

Både de intervjuade kvinnorna och litteraturen betonar många vinster med denna pedagogik. 

Deras erfarenheter var att barnen lär sig lätt i utomhusmiljön och att de håller sig friska, och 

sällan är sjuka. Den ger också en mera könsneutral miljö. Även miljömedvetenheten utvecklas 

och uppskattningen för naturen ökar. 

 I det stora hela är I Ur och Skur förskolan en inkluderande pedagogik. Dock har den även 

brister, då den lätt exkluderar handikappade rullstolsburna barn som inte kan ta sig fram lika 

lätt utomhus som inomhus. Under vinterhalvåret finns det också risk för att barnen börjar 

frysa när de vistas utomhus. Det kan finnas en risk för att dem kan känna sig utanför. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: utomhuspedagogik, I Ur och Skur förskola, lärande, hälsa 
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Förord 

Vi vill tacka alla som ställt upp på intervjuerna så vi kunde utföra denna uppsats. Vi vill också 

tacka för ett trevligt bemötande av dem vi intervjuat. Vi tackar våra handledare för råden vi 

fått på vägen. Vi tackar oss själva för ett trevligt samarbete och inspirerande samtal. 

Vi har fördelat vårt examensarbete jämnt mellan oss. En del av uppsatsen har vi skrivit var för 

sig, men oftast har vi skrivit tillsammans på biblioteket. 
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1. Inledning 

Under vår lärarutbildning har vi fått lära oss att allt man gör inne kan man också göra ute. Vi 

vill undersöka hur I Ur och Skur förskolan använder sina miljöer i verksamheterna.  Det finns 

forskning som visar att barn lär sig bättre ute och att barn som vistas på I Ur och Skur 

förskolor inte är lika mycket sjuka jämförelsevis med barn som går på traditionell förskola. 

 I Ur och Skur förskolorna är barnen mer än dubbelt så koncentrerade, visar frustration sex 

gånger mer sällan, är elva gånger mindre rastlösa än barn i den traditionella förskolan och 

fyra gånger friskare än barn i en traditionell förskola, skrivs det på Friluftsfrämjandets 

hemsida, som hänvisar till forskaren Patrik Grahn. 

Inför studien läste vi in oss på forskningsläget kring utomhuspedagogik främst i förskolans 

värld. Vi ska i vår uppsats förklara begreppet utomhuspedagogik så att den som inte är insatt 

kan förstå begreppet. Vår förhoppning är att läsarna ska tycka det är intressant och att denna 

undersökning väcker frågor och nyfikenhet. 

Fredrika Mårtensson (2004) har gjort studier om den fysiska miljöns betydelse för utveckling 

och hälsa. Utomhus pedagogiken har framförallt visat vilka potentialer för lärande som finns i 

utomhusmiljö menar Szczepanski, (2007) forskare inom utomhuspedagogik.  

Tidigare forskning, som vi kommer att ta upp i vår uppsats har främst riktat sig till fördelarna 

att vistas ute. Finns det några nackdelar? Passar det alla barn att vara ute mycket i förskolan? 

Enligt läroplanen för förskolan ska pedagogerna i verksamheten stimulera barnen att utveckla 

förståelse för samhällets demokratiska värderingar, där alla barn ska känna sig delaktiga. 

Förskolan ska sträva efter att barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till att leva sig in i andra 

människors situation och empati att vilja hjälpa andra. Alla är vi värda lika mycket oavsett 

kön, funktionsnedsättning eller social bakgrund (Lpfö98/10, s 8). 

Vi vill undersöka om pedagogernas förhållningssätt av den fysiska miljön i barns utveckling 

och lärande på förskolan. Dels i den fria leken men även deras medvetna val att arbeta efter 

Lpfö 98/rev 10 utomhus.  

Det sägs att det är nyttigt att vistas ute i friska luften, inte minst för barnen då de får ”springa 

av sig ”. Utevistelse sägs även vara hälsofrämjande samt att det väcker det sinnliga att vistas i 

naturen.  Barn gör inte som vi säger utan gör som vi gör. I dagens stressade samhälle har 

många av oss svårt att ta den tid till utevistelse vi behöver. Vi kanske inte prioriterar den för 
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oss själva och våra barn? Hur ser sambandet ut mellan miljömedvetenhet och naturvistelse 

inom friluftsfrämjandets verksamhet? Hur arbetar man inom I Ur och Skur pedagogiken med 

att aktivt lära barn om bland annat miljömedvetenhet?  

1.1 Syfte och frågeställning 

Vårt syfte är att undersöka hur pedagoger på I Ur och Skurförskolor beskriver sin egen 

relation till utevistelse och naturmiljö samt sina erfarenheter om barnens lärande och hälsa i 

utomhusmiljö.  

Frågeställningar 

På vilket sätt upplever pedagoger att barn utvecklas mera gynnsamt och lär sig lättare med 

sina sinnen i utemiljö?   

Vad anser pedagogerna det kan finnas för fördelar respektive nackdelar med att mestadels 

vara ute? 

 

1.2 Definition av utomhuspedagogik 

Vad är utomhuspedagogik? Centrum för miljö och utomhuspedagogik (2004) definierar 

utomhuspedagogik som ett förhållningssätt, där lärandet äger rum i samband mellan 

upplevelser och reflektioner. Utomhuspedagogiken grundar sig på verkliga och konkreta 

upplevelser i olika situationer som uppstår. Pedagogiken har ett tvärvetenskapligt arbetssätt.  

Delar av undervisningen förläggs utomhus i den miljö som är relevant för lärandet.  

Szczepanski menar utifrån sin avhandling (2008) om lärares uppfattning om 

utomhuspedagogik att de främsta skälen till lärande ute är platsen för lärandet - där lärandet 

utgår från platsen där undervisningen sker, sättet att lära, det kroppsliga lärandet - där 

kroppen som helhet, sinnen och rörelse som bidrar till att öka barnens lärande.  

 2.  Bakgrund  

Hur har förhållandet mellan barn och natur sett ut genom tiderna? 

Dahlgren och Szczepanski (1997) nämner att utomhuspedagogikens historiska rötter går ända 

till antikens tid. Författarna menar att det är en erfarenhetsbaserad, handlingsinriktat 

bildningsideal som skapar många möjligheter till kontakt med natur, kultur och samhälle. Ett 
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av utomhuspedagogokens centrala mål är att utbilda för varsamhet mot vår natur- och 

kulturmiljö och till ett ansvar för allt levande, landetik. Materialet till vår kunskap om världen 

kommer via sinnena men detta material rättar sig också efter förnuftets egenskaper. Våra 

sinnen och vårt förnuft bidrar till vår kunskap om världen. Det är vårt förnuft som måste 

bearbeta våra erfarenheter för att vi skall få kunskap, dvs. kunskap som reflekterande 

erfarenhet menar Dahlgren och Szczepanski (1997). 

Sandström, (2001) beskriver Ellen Key, (1849-1926) som både lärare, krönikör, 

föredragshållare och författare. Hennes mest kända verk Barnets århundrade utkom år 1900. 

Key är förespråkare för en verklighetsnära pedagogik där eleverna själva är aktiva, kreativa 

och reflekterande (Sandström, 2001). Key lyfter fram vikten att barn får en levande kunskap 

om och kontakt med naturen, och möjlighet för barnen att själva studera naturföreteelser, 

vilket får dem att i högre grad älska livet (Sandström, 2001, s. 57). Vidare menar författaren 

att Ellen Key är ett känt namn inom Waldorfpedagogiken. Rudolf Steiners antroposofiska 

människosyn kännetecknas med känsla, vilja, tanke som grundläggande vid barnets olika 

åldrar. Steiner hyllade Key med positiva ordalag ” Bildningens egentligaste lycksalighet” 

(Sandström 2001, s. 13) som vidare skriver att både Waldorfskolor och traditionella skolor har 

uppkallats som en hyllning efter Ellen Key. Dahlgren och Szczepanski, (1997) beskriver Key 

som en förkämpe för en alternativ pedagogik, där fältstudier i det verkliga livet var en 

utgångspunkt för lärande och kunskap. Barnen skulle inte bara söka kunskap i biblioteken 

utan i verkligheten, t.ex. genom hantverk och trädgårdsarbete övades matematik. John Dewey 

(1859- 1952) var samtida med Key och han ansåg att vi utvecklas i praktiska erfarenheter 

genom att göra saker learning by doing. Begreppsbildningen underlättas i praktisk hantering 

av konkreta erfarenheter av omgivningen. I det här sammanhanget fungerar upplevda 

begrepp, fenomen och processer som överordnande kognitiva bryggor i den lärandes 

tankestruktur, Dahlgren och Szczepanski, (1997). 

En annan betydelsefull person i utomhuspedagogikens grenverk är Jean- Jacques Rousseau 

(1712- 1778) som betonade vikten av mötet mellan barnet och verkligheten under uppväxten. 

Han menade att lärandet i första hand stimuleras i leken och genom direkta sinnliga 

erfarenheter.  

Utomhuspedagogiken blir under utövande ett viktigt metodiskt redskap som kan levandegöra 

läroplanens intentioner. Genom en mångfald av konkreta och handfasta metoder tränas barnet 

att ute i landskapet tolka och analysera processer och fenomen. Utomhuspedagogik som 
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metod skapar möjligheter att förena begreppskunskap, teoretisk kunskap och erfarenhets- eller 

förtrogenhetskunskap. 

Friluftslivets historia kan enligt Dahlgren och Szczepanski (2007) mycket översiktligt delas 

upp i tre gröna vågor: 

1. Under den första naturromantiska perioden mellan 1780 och 1840 utvecklades bad- 

och kuranläggningar. Dessa bad var föregångare till dagens SPA; Salus per aqua; 

hälsa genom vatten. Under det sena 1700-talet roade sig överklassen med att leka 

herdar och herdinnor. Känslan väcktes för naturens skönhet. Sinnet för 

naturupplevelser utvecklades genom vandring och bergsbestigning, där de vackra 

vyerna betraktades som landskapsmålningar. Sporten och gymnastiken flyttade 

utomhus. 

 

2. Den andra gröna vågen kom mellan 1890 och 1920. Utomhuslivet blev nu åter en 

livsstil och kritiska röster väcktes mot den urbana livsformen. Cykling, bollspel och 

skidåkning fick genomslagskraft. 

 

3. Under den tredje vågen, präglad av 1970-talets kroppskultur, utvecklades mer 

speciella aktiviteter som äventyrsidrotter och en ökad teknifiering förmärktes. I de mer 

friluftslivsorienterade sammanhangen skapades starka kopplingar till naturvård och 

ekologi (s.18).  

 

För bara några generationer sedan var jakt, fiske och jordbruk naturliga källor till utevistelse 

då det var ett levnadssätt. När dessa yrken upphörde för många människor, blev de aktiviteter 

för friluftsliv. På senare tid är det mera stillsamma naturupplevelser som uppskattas, såsom 

promenader i parken som de flesta människor har tillgång till (Dahlgren och Szczepanski 

2007, s.19). Vidare betonar författarna att om man redan som liten lägger vikt på frihet och 

friluftsliv kan man behålla den som vuxen, (Szczepanski, 2007).  

Enligt hjärnforskarna Kaplan& Kaplans teori som Grahn (1997) och Ottosson& Ottosson 

(2006) stödjer sig på behöver hjärnhalvorna både intryck och stimulans men även en naturlik 

miljö för att kunna återhämta sig från alla intryck. Utifrån detta bestämde vi att titta på 

förskolornas utemiljö (bilaga 2).  
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2.1 Sociokulturellt perspektiv 

Den ryske psykologen och forskaren Lev Vygotskij är en av dem som står bakom det 

sociokulturella perspektivet på lärande (Säljö, 2000). Vygotskij poängterar i sin teori den 

sociala miljön i förklaringen kring hur man lär sig och menar att lärandet till stor del har med 

omgivningen att göra. I ett sociokulturellt perspektiv är lärande något som sker i samspel och 

kommunikation med andra. Kunskap är alltid situerad och kommer till genom samarbete i en 

kontext och inte först och främst genom individuellt arbete, det är kommunikation som är 

förutsättningen för allt lärande (Säljö, 2000). Vidare diskuteras Vygotskijs begrepp zon för 

möjlig utveckling (ibid.), vilket innebär att varje människa som befinner sig i en kontext där 

lärande är möjligt har en zon inom vilken utveckling kan ske. Detta innebär att barnet lär sig 

tillsammans med en vuxen eller mer kunnig kamrat för att i nästa steg kunna bemästra själv 

(Säljö 2000). Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/ 10 vilar på dessa sociokulturella teorier 

enligt Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner-Godée (2008). 

2.2 Förskola i Friluftsfrämjandets regi 

I Ur och Skur förskolor startade i mitten av 1980-talet i samarbete med Svenska 

friluftsfrämjandet. I Ur och Skurs arbetssätt grundar sig på upplevelsebaserat lärande. I 

Sverige och Finland finns över 200 I Ur och Skur enheter och intresset visar sig enligt 

Friluftsfrämjandet bara växa och bli större.  

I Ur och Skur förskolornas mål ligger läroplanen (Lpfö 98/ 2010) som grund. Deras egna mål 

är att ge barn kunskaper om naturen och förmedla naturkänsla, ge barnen ett ekologiskt 

synsätt och därigenom skapa miljömedvetenhet, kunskap om hur man uppträder i naturen och 

respektera allemansrätten samt ge ett livslångt lärande för friluftsliv. I Ur och Skur menar att 

man bidrar till upplevelsebaserat lärande både ute och inne.  Följande text visar hur 

Friluftsfrämjandet profilerar sin pedagogik: Barn trivs i naturen. Leken går över stock och 

sten och det finns lekredskap så det räcker till alla. I naturen kan alla hitta sin egen utmaning, 

i det lilla eller stora, kika med lupp eller klättra i träd. När leken tar paus smakar matsäcken 

som bäst och efter maten somnar man lätt till vindens sus. Pedagogiken I Ur och Skur bygger 

på övertygelsen att barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredsställs genom 

lustfyllt upplevelsebaserade lärande. Att vistas både inne och ute är en central del i 
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pedagogiken och dagligen gör ledarna val kring vad som passar bäst för individen, gruppen 

och aktiviteten (Friluftsfrämjandets hemsida).  

2.3 Tidigare forskning 

Barn blir mer harmoniska, gladare och utvecklas mera gynnsamt ute i naturen menar Grahn 

(1997) som är forskningsledare på institutionen för landskapsplanering vid Statens 

Lantbruksuniversitet. Humorforskaren Söbstad (2007) beskriver utifrån en studie från en 

norsk förskola att barn skrattar mera utomhus i den fria leken. Vidare menar han att lek och 

humor ligger väldigt nära varandra. Utifrån studien betonar han vikten att lyfta fram den fria 

leken i förskolan. Hjärnforskning visar att människors ena hjärnhalva tränas mera i vildvuxen 

terräng och den andra hjärnhalvan tränas i den mera tillrättalagda miljön, vilket Grahn (1997) 

beskriver i sin studie där han jämför barns lek och hälsa på förskolor i stadsmiljö och 

naturmiljö. Grahn (1997) hänvisar i sin studie till makarna Stephen Kaplan och Rachel 

Kaplan som forskat i nyttan av att vistas i naturlik miljö. Makarna Kaplan menar att naturlik 

miljö motverkar stress och mental utmattning (Grahn 1997). Ottosson& Ottosson (2006) 

beskriver naturen som lugnande, stärkande och läkande och lyfter fram vinsterna att 

människor i alla åldrar tar del av naturen som kraftkälla. Även dessa författare, precis som 

Grahn (1997) stödjer sig på makarna Kaplans teori om naturens goda inverkan. 

Miljöpsykologerna Rachel och Stephen Kaplan som arbetar på universitet i Michigan, USA 

menar i sin teori att vi tar in omvärlden på två olika sätt- den riktade uppmärksamheten 

respektive den spontana uppmärksamheten (Ottosson& Ottosson, 2006). Kaplans beskriver 

den riktade uppmärksamheten som den mest mödosamma och energikrävande för hjärnan 

vilket kan vara när man vistas i en stadsmiljö med mycket människor, reklam med massa 

information, där man utsätts för buller. Motvikten bör vara, och en chans till återhämtning att 

vistas och ”bara vara” i naturen och ta intryck med den spontana uppmärksamheten (Ottosson 

& Ottosson, 2006) detta kan vara fågelkvitter, vindens sus eller havets brus. 

På Friluftsfrämjandets hemsida lyfts det fram att David Ingvar, som var en känd hjärnforskare 

hävdade att våra hjärncellers tillväxt är beroende av den stimulans som naturen erbjuder, 

speciellt för barn i 3-6 årsålder. 

En annan aspekt inom forskningen är friskfaktorn som framhålls vid utomhuspedagogik, är att 

barn som har tillgång till rörelse och fysisk aktivitet, en grön varierande och omväxlande 

utomhusmiljö är friskare och leker mer variationsrikt. De har lättare för att koncentrera sig 

och får en högre lek kvalitet. Landskapet leker med barnen. I barnens lek utomhus finns ett 
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mera intensivt samspel med den fysiska miljön. Ofta har barnen en större rörelsefrihet och 

tillåts av pedagogerna att utforska miljöerna på egen hand. Naturens miljö låter barnen 

använda sina sinnen och själv bestämma hur materialet som naturen erbjuder ska användas i 

leken. Barnen kommunicerar mer med kroppen än med ord i utomhuslek. De stora ytorna 

inbjuder till rörelse menar miljöpsykologen Fredrika Mårtensson som hon beskriver i sin 

doktorsavhandling (2004).  

 

2.4 Hållbarhetsbegreppets tre punkter 

Hållbar utveckling är ett begrepp som myntades under 1980 talet för att enas om mål för 

miljöfrågor. Detta begrepp lanserades av Brundtlandkommissionen och accepterades som ett 

gemensamt tema att följa. Rapporten formulerades ” att tillgodose dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov” (Mårtensson 2011). 

Författarna lyfter även fram hållbarhetsbegreppets tre punkter: den ekologiska, den 

ekonomiska och slutligen den sociala dimensionen. Mårtensson (2011) betonar att alla 

punkterna är viktiga att lyfta fram angående barns naturkontakt: den första punken är dock 

den mest primära. ”Den natur som barn under sin uppväxt kan möta och vistas i bör inte vara 

förgiftad och farlig, och den bör också ha ekologiska värden, tillexempel biologisk mångfald 

och ett varierat landskap, att den kan tillgodose det uppväxande barnets behov både på kort 

och lång sikt”. Den ekonomiska biten handlar om barns hälsa att medicin och 

sjukvårdskostnader kan antas sänkas i samband med att barn vistas mycket utomhus. Slutligen 

i den sociala dimensionen menar Mårtensson att genom att investera i barns utemiljöer ger 

man dem möjligheter att knyta an sin lokala miljö, föra sitt kulturarv vidare, utveckla det som 

engagerade samhällsmedborgare menar Mårtensson (2011). 

2.5 Läroplanen för förskolan 

Läroplanens strävans mål syftar i många stycken till att mäta barns och ungdomars förståelse 

av helhet och sammanhang. Pedagogens uppdrag är att välja metod och uppläggning för 

verksamheten som leder till denna förståelse (Ericson, 2002). 

Enligt Lpfö 98/10 är kunskap inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i alla 

former - de fyra f-en: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Förskolan ska utgå från 

barnens erfarenhetsvärld, intressen och motivation att söka kunskap. Barn lär sig genom lek, 
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utforskande, socialt samspel och att reflektera. Med tema inriktat arbetssätt kan barnens 

lärande bli mera sammanhängande och förståeligt.  (Lpfö98/10). 

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja 

varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I leken stimuleras 

fantasi, inlevelse och kommunikation (Lpfö98/10 s. 6). 

Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- frågor och sträva efter ett ekologiskt förhållningssätt. 

Verksamheten ska genomsyras av att hjälpa barn förstå hur vardag och arbete kan gå hand i 

hand så att det bidrar till en hållbar utveckling. Verksamheten ska även sträva efter att barnen 

utvecklar empati och förståelse för att alla människors lika värde oavsett funktionsnedsättning 

(Lpfö98/10). 

2.6  I Ur och Skurs mål med läroplanen som grund  

o ge barnen kunskap om naturen och förmedla naturkänsla 

o ge barnen ett ekologiskt synsätt och därmed skapa miljömedvetenhet 

o ge barnen kunskap om hur man uppträder i naturen och respekterar 

allemansrätten 

o ge barnen stimulans i hela sin utveckling genom att använda naturen 

o ge barnet möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lustfyllt sätt i naturen 

o ge barnen grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv  

o Lustfyllt upplevelsebaserat lärande med alla sinnen och kroppen som ger 

bestående fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. 

                                              

2.7 Pojkar och flickors lek 

”Tolkningsutrymmet i naturen blir större, inomhus skapas lätt förväntningar på vad flickor 

och pojkar skall göra”, Eva Änggård, universitetslektor, Stockholms Universitet (Citerat från  

Friluftsfrämjandets hemsida). 
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 Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och ska ge pojkar och flickor lika 

möjligheter, till att utveckla förmågor och intressen utan att begränsas av stereotypa 

könsroller (Lpfö98/10, s.5). 

Eva Änggård som genomfört en studie (2009) i en förskola med utomhuspedagogik menar att 

utemiljön där förskolebarn har tillgång till ett rikt utrymme, samt naturens eget material att 

leka med som grenar och kottar, inte begränsar barns lek ur ett genusperspektiv så som en 

inne- miljö och dess lekmaterial kan göra. I naturen kan en gren användas som man vill att 

den ska vara. En leksak från en leksaksaffär, uppmuntrar i mindre grad till samma 

fantasifullhet menar Änggård (2009). Vidare menar hon att när barn använder naturmaterial i 

leken blir leken mera könsöverskridande. Naturmaterial kan användas som vad som helst för 

artefakt där barnen använder sin fantasi (ibid.).  

På I Ur och Skurs hemsida kan man även läsa att pedagogerna i verksamheten arbetar efter de 

fyra M-en, vilket betyder att vara medagerande, medupplevande, medundersökande och 

medupptäckande gentemot barnen. Friluftsfrämjandet skriver även att pedagogiken är unik 

och bidrar till barnens utveckling på alla plan. 

 

2.8 Utemiljön som pedagogiskt verktyg 

FN:s barnkonvention, vilken är antagen 1989, är det viktigaste internationella dokumentet 

som ska bland annat reglera barnets rättigheter i samhället. Barnets bästa framhålls vid allt 

beslutsfattande. Konventionen är enad om att barnet ska utveckla respekt för sitt vistelseland 

och utveckla respekt för naturmiljön (FN:s barnkonvention, artikel 29, Lärarförbundet).  

Utomhuspedagogik ska samspela med den traditionella klassrumspedagogiken. Det är när 

eleverna kan omsätta det de lärt i teorin i praktisk handling som de minns bättre, stärker 

associationsförmågan och är mer öppna och kreativa för nya lösningar. Det finns också 

otaliga vetenskapliga belägg för att utomhusvistelse i skolan är en stark friskhetsfaktor bland 

elever menar Szczepanski ((2008). Vidare menar han att eftersom barn lär på olika sätt och att 

variationer i metoder och arbetssätt kan vara avgörande för om alla barn uppnår målen i 

skolan. Här blir utomhuspedagogik ett viktigt redskap till den traditionella 

undervisningsmiljö, som oftast begränsar sig till ett fåtal möjligheter. Utomhuspedagogik ger 

variation och nya möjligheter till lärande. Det finns inget skolämne som inte kan ha delar av 

undervisningen utanför klassrummet (Szczepanski, 2007). 
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Många utomhuspedagoger vittnar om den ökade lusten att lära genom undervisning ute i det 

fria (ibid.). Ericsson (2002) menar att få ökad frihet intellektuellt och fysiskt motiverar barnen 

till ökat engagemang och bidrar därför till barnens lärande. 

3. Metod  

I vårt metodkapitel kommer vi att ta upp och motivera vårt val av metod vilket är 

fenomenografisk ansats och kvalitativa intervjuer som verktyg. Vårt urval bestod av tre 

pedagoger som intervjupersoner, vi kommer även att gå igenom de etiska reglerna inför vår 

intervju, tillvägagångssätt och genomförande av intervju.    

Studien baseras på kvalitativa intervjuer av pedagoger som arbetar på I Ur och Skur förskolor. 

Intervjuer används enligt Kvale (2009) för att förstå och tolka något ur informantens 

synvinkel. Utifrån intervjuerna ville vi undersöka hur pedagoger beskriver sin syn på 

utomhuspedagogik och utemiljöns betydelse för barnen. Vi ringde för att boka besök till I Ur 

och Skur förskolor i grannkommuner eftersom det inte fanns någon på vår hemort. 

Inför intervjuerna hade vi arbetat fram frågor enligt en intervjuguide. Vi använde oss av en 

semistrukturerad intervju som enligt May (2001) menas med att frågorna är specificerade men 

att intervjuaren har betydligt större frihet att fördjupa svaren. Vidare menar (May 2001) att 

den tillfrågade har möjlighet att besvara frågorna i egna termer men är ändå till viss del 

strukturerad för att skapa jämförbarhet. Efter intervjun renskrivs vårt material och vi gjorde en 

kodning av intervjuerna enligt Kvale, (2009) för att lättare kunna analysera våra intervjusvar. 

Efter de kvalitativa intervjuerna gjorde vi även två uppföljande telefonintervjuer. 

3.1 Urval 

Vår avsikt med detta arbete var från början att vi skulle jämföra pedagogers förhållningssätt 

till utevistelse i en traditionell förskola med en naturinspirerad förskola. Våra handledare 

avrådde oss från detta då de menade att arbetet skulle bli alltför omfattat. Vi valde därför att 

inrikta oss på två stycken I Ur och Skur förskolor och utifrån pedagogernas perspektiv på 

utomhuspedagogik som arbetssätt. Vår undersökning utfördes genom anonyma intervjuer med 

tre pedagoger på två I Ur och Skurförskolor i södra Sverige, samt observationer på 

förskolornas respektive utomhusmiljöer. 

Här följer en presentation av våra informanter vars namn är fingerade för att skydda deras och 

förskolornas integritet. 
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”Gunnel” är barnskötare och har varit verksam inom förskola i 20 år. Gunnel har arbetat på I 

Ur och Skur förskolan ”Pumpan” sedan 1993.  

”Magda” är förskollärare, sedan 11 år. Arbetat på 3-5 års avdelning på I Ur och Skur 

förskolan ”Fjärilen” sedan 2007. 

”Fanny” är förskollärare sedan 1986 och arbetar sedan 4 år tillbaka på I Ur och Skur förskolan 

”Fjärilen” på en 1-3 års avdelning. 

3.2 Förberedelse av intervju 

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

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

reda på hur pedagogerna ser på utemiljön som pedagogiskt verktyg. Frågorna formulerades 

till öppna frågor (semistrukturerad intervju) som kunde följas upp med följdfrågor beroende 

på svaren. Intervjusvaren förväntades utgå utifrån pedagogernas egna erfarenheter och 

upplevelser. Vi redovisar vår intervjuguide som en bilaga i slutet av uppsatsen. Vi gjorde även 

en tilläggsintervju via telefon. 

 3.3 Genomförande av intervju 

Vi har som vi tidigare nämnt valt att använda oss av kvalitativ intervju som redskap. Vi har 

valt att intervjua pedagoger som använder sig av utomhuspedagogik som arbetssätt för att 

komma I Ur och Skurs arbetssätt så nära som möjligt. 

Kvale (2009) beskriver den kvalitativa forskningsintervjun genom att dela in den i olika 

aspekter där vi anser att flera av de perspektiven stämmer överrens med vårt syfte med 

intervjuerna. Vi vill till exempel få reda på våra informanters upplevelser och 

förhållningssättet i intervjuarens syn på hur man kan använda sig av utomhuspedagogik. Och 

detta i ett möte mellan människor där man kan få en positiv upplevelse från intervjun där nya 

insikter och uppfattningar kan uppstå (Kvale, 2009). Anledningen till det var att vi ville få 

ökad inblick i hur man kan arbeta med utomhuspedagogik på I Ur och Skur förskola. Vi 

började med att kontakta två förskolor på telefon för att boka in ett besök som vi gjorde ”face 

to face”. Denna intervjuform definierar Kvale (2009) att man har kroppslig närvaro till 

intervjupersonen med tillgång till uttryck till gester och ansiktsuttryck. Vår förhoppning var 

att med denna intervjuform kunna skapa ett så personligt klimat som möjligt med våra 

informanter. På detta sätt ansåg vi även ha chans att ställa följdfrågor. Trost (2005) menar att 

personligt möte med informanten är vanligast inom intervjuer, men att varje person ska själv 
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känna vad som är rätt. Vidare menar författaren att det inte bara är ord som talar utan även 

kroppsspråket, som gester och miner (Trost 2005). Vi anser att fördelen med denna 

intervjuform även är bra för att den känns mera personlig när man ska bilda sig en så klar bild 

som möjligt av intervjupersonernas tankar och åsikter. Det finns många intervjutekniker, men 

vi valde att inte ha några instrument vid intervjuerna. Vi samsades i stället om att en av oss 

ställde frågor och följdfrågor och en av oss förde anteckningar 

 

3.4 Dataanalys  

Vid bearbetning av våra kvalitativa data kommer vi att inspireras utifrån det 

fenomenografiska förhållningssättet. Detta förhållningssätt utvecklades under 1970-talet av 

Marton. Enligt Marton och Booth (2000) utgår alltid en fenomenografisk studie på ett fåtal 

utvalda individer inom en viss kategori. Vidare menar författarna, på grund av ett fåtal 

människors medverkan går det inte att dra några generella slutsatser. Dimenäs menar att 

resultatet i en fenomenografisk studie resulterar i en beskrivning av de kvalitativt olika 

uppfattningarna i intervjun. Marton och Booth (2000) förklarar att det är viktigt att 

analyserandet av resultatet är nära kopplat till originaldokumentet. 

Vår procedur av strukturering av intervjumaterial gjordes som så att vi först skrev rent våra 

intervjuanteckningar. Därefter läste vi igenom vårt insamlade material flera gånger för att 

greppa helhetsbilden innan vi började vår analys. Dimenäs (2007, s. 162) menar att med flera 

genomläsningar är det möjligt att hitta upprepade mönster i informanternas svar. Vi valde ut, 

av oss ansedda relevanta delar av intervjusvar som vi sedan benade upp i specifika teman 

utifrån våra frågeställningar. Därefter valde vi ut delar som beskrev informanternas olika 

upplevelser och erfarenheter. Dessa likheter och olikheter kommer vi att i vårt resultat och 

analyskapitel sedan redovisa, analysera och jämföra med tidigare forskning och litteratur. 

 

3.5 Etiska ställningstagande 

I forskningsintervjuer är det viktigt att värna om konfidentialiteten för intervjupersonen och 

de människor som nämns i intervjun (Kvale 2009). 
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Att skriva en intervju kan innebära vissa etiska problem speciellt om intervjuerna behandlar 

känsliga ämnen. Det är därför en förutsättning att skydda intervjupersoner och samtliga 

berörda och deras integritet som individer och i verksamheten. 

Vi följde de forskningsetiska principerna som innehåller: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentalitetskravet samt nyttjandekravet (vetenskapsrådet 2011). 

Det första kravet kallas informationskravet vilket huvudsyftet är att intervjupersonerna och 

samtliga berörda ska informeras om forskningssyftet. 

Redan första gången då vi tog kontakt med våra intervjupersoner på telefon berättade vi om 

vår bakgrund som lärarstudenter. Samt berättade om att vi skriver examensarbete, vi 

informerade om vårt syfte och vår relevans till intervju. 

Samtyckeskravet- Att delta i en undersökning är helt frivillig och kan när som helst avbrytas. 

Intervjupersonerna informerades även om detta. 

Konfidentialitetskravet- Alla deltagare i en undersökning ska ges största möjliga sekretess 

för att inte röja sin identitet. 

Innan intervjun informerades vår informant om att vi hade tystnadsplikt. 

Sista kravet kallas nyttjandekravet som informerar om uppgifterna från intervjupersoner får 

endast användas i forskningssyfte. Efter eventuell transkribering ska uppgifterna förstöras. 
1
 

 

4. Resultat och analys 

I en fenomenografisk ansats söker man generella mönster i intervjusvaren enligt Marton & 

Booth, (2000). Dessa mönster utgör olika kategorier, i vilka intervjusvaren återfinns. De 

intervjusvar som utgjort en kategori påverkas inte av vilken informant som uttalat dem. Detta 

betyder att en informant kan ha flera åtskilda uppfattningar och dessa placeras därmed i olika 

kategorier. Genom vårt resultat visar det sig att pedagogerna var eniga om att utevistelsen 

betyder oerhört mycket för barnen och för pedagogerna själva. Våra intervjupersoner 

förespråkade alla för utevistelsen både hälsoaspekt, barnens rörelse samt lärande och känsla 
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för naturen. Vi kommer här att presentera de olika uppfattningar som våra intervjupersoner 

hade om utomhuspedagogik. Resultatet utgörs av fyra kategorier: Pedagogernas relation till 

utevistelse, Förhållningssätt till naturen, Utevistelsens fördelar och miljömedvetenhet samt 

Nackdelar med I Ur och Skur. 

 

4.1 Pedagogernas relation till utevistelse  

Informanterna började berätta om sitt eget förhållande till utevistelse och uppkomst till 

naturintresse. Magda berättar att hon som barn nästan alltid var ute och lekte med kompisar 

eller var ute och cyklade. Fanny berättar att hon gick i scouterna där hennes naturintresse 

väcktes. Gunnel berättade att hon sedan barnsben varit med ute i skogen och plockat bär och 

svamp. På somrarna åkte hon ofta med föräldrarna med husvagnen och besökte olika platser, 

ofta ut till natursköna platser.  

Våra tre informanter talade varmt om barnens utevistelse och om vad de anser är bra för 

barnen, bland annat tog de upp möjligheten att ge barnen långa lekpass i den fria leken.  

Gunnel menade att gården på förskolan hade många möjligheter med ”små rum” och chans att 

vara ifred och leka ostört samtidigt som barnen kunde vara sociala och leka på en stor yta 

både med kamraterna och vuxna. Hon berättar: ”Barn behöver sitt lekutrymme - 

förskolegården har små avdelade ”rum” där barnen kan dela upp sig och leka affär - då de 

tränar sig vad man gör i en affär och tränar räkning.” 

Vidare berättade Gunnel att de i stort sett varit ute hela dagarna under hösten men att de nu i 

veckan börjat gå in till mellanmålet. ”Barnen behöver leka utan avbrott då de går in i sin lek. 

Det behövs därför miljöer som är stimulerande som uppmuntrar barns fantasi och kreativitet”. 

Magda berättade att man inom I Ur och Skur ofta använder närmiljön till att gå ut i skogen. 

En gång i veckan går barnen på Pumpan i sina åldersindelade grupper en speciellt utvald 

återkommande runda som de haft som tema i ett år. Syftet med detta är att de ska se naturens 

växlingar under årets gång. 

Magda berättar vidare: ett av våra mål är att barnen skall känna sig trygga i skogen.  Arbetet 

för femåringar är just nu att ”hitta vilse” i skogen. Den som känner sig trygg i att veta hur 

man ska vara utrustad när man är i skogen och vad man ska göra om man råkar gå vilse, 

växer också lite grand som person. Alla tre pedagogerna berättade att de arbetar med att 

stärka självkänslan hos barnen.   
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4.2 Förhållningssätt till naturen 

Alla pedagoger menar att för att skapa en känsla för naturen behöver man vara ute och lära 

känna omgivningarna och naturen.  

Fanny berättar: när vi kommit fram till platsen tar vi av oss ryggsäckarna, lägger oss på rygg 

i gräset och tittar upp i trädtopparna, lyssnar på vinden, känner den mjuka mossan. 

Vidare hävdar hon bestämt att hon är övertygad att barnen efter att ha gått på I Ur och Skur 

förskola blir en miljömedveten människa även i vuxen ålder. Fanny berättar om de minsta 

barnen precis har skolats in på förskolan. Alla barnen har olika erfarenheter i sin ryggsäck. 

Det finns barn som inte suttit och lekt i en sandlåda förut. Fanny anser då att det är viktigt att 

pedagogen är med det lilla barnet i barnens nivå som trygghet och medforskare. 

Magda berättar att den reviderade Lpfö98/10 har ju påverkat oss. Vi har ju alltid haft matte 

ute, man räknar med barnen, mäter och jämför men har det mer i bakhuvudet hela tiden då vi 

ska bli bättre på att dokumentera. Magda menar att alla aktiviteterna de gör på förskolan kan 

man utgå från Lpfö98, rev. 2010. Hon berättar även att de för tillfället jobbar med experiment 

ute för 3-5 åringarna. 

Pedagogerna på förskolorna var noga med att barnen i tidig ålder skulle få vistas ute i 

naturmiljö, för att få det naturligt som en livsstil. De hänvisade detta till David Ingvars 

hjärnforskning som vi tidigare nämnt. 

 

4.3 Utevistelsens fördelar och miljömedvetenhet 

Pedagogerna upplevde att utevistelsen gjorde att barnen blev friskare, hade färre konflikter, 

lek över gränserna - genusperspektiv, bättre fysik, starkare muskler och skelett. Lugnare barn 

inte så stressade, ljudnivån sänktes. Motorik blir bättre när de klättrar över stock och sten. Det 

behövs ingen gympasal när man är ute, barnen tränar hela tiden. Pedagogerna pratade om en 

livsstil. En pedagog berättade att hon fick så dåligt samvete av att hennes egna barn var på en 

traditionell förskola så hon sökte plats på sin egen förskola som är en I Ur och Skur förskola. 

Gunnel berättar att förskolan var miljöcertifierad efter projektet grön flagg. Denna certifiering 

är en hjälp till förskolan med att få struktur på miljöarbetet. Förskolor med Grön flagg 

serverar ekologisk mat och alla barn ska få möjlighet att hjälpa till med odling, kompostering 

och dylikt. I Lpfö98/ 10 kan man läsa att förskolan ska arbeta efter ett varsamt 



23 
 

förhållningssätt till naturen och miljön samt att man ska ta vara på den. Är man inte en del av 

naturen eller får en känsla och förhållningssätt för naturen som barn är det svårare som vuxen. 

Gunnel menar att detta ska barnen få med sig när de är små. Om vuxna i ord och handling 

förmedlar ett positivt och gott förhållningssätt om naturen och vår utemiljö menar Sandell 

(1991) att det är troligt att barn gör detsamma. Magda menar att alla aktiviteterna de gör på 

förskolan kan man utgå från Lpfö98, rev. 2010. Redan som ettåringar måste de få känna, 

smaka och lukta på sanden, gräset, snö och allt möjligt för att lära sig vad det är. Elfström 

(2008) menar att redan mycket små barn försöker utforska hur naturen fungerar. Det handlar 

om begreppsbildning menar Elfström. Genom att utforska hur saker och ting ser ut, låter, 

smakar, luktar, vilken funktion de har och vilka skillnader som finns skapar barnen begrepp 

och söker beteckningen för begreppet (Elfström, 2008). 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika 

kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra” (Lpfö98, reviderad 

2010, s. 10).  

För att lyckas med det här målet måste man ge barnen första handupplevelser i en autentisk 

miljö (Szczepanski, 2008). Om man ska lära barn om att värna om naturen och bli 

miljömedvetna är det en förutsättning att vara ute i den rätta kontexten. I temat om sinnena 

berättade Fanny när vi kommit fram till platsen tar vi av oss ryggsäckarna, lägger oss på rygg 

i gräset och tittar upp i trädtopparna, lyssnar på vinden, känner den mjuka mossan. Halldén 

(2009) menar att uppleva naturmiljö med alla sinnen kan vara att skapa en känsla för naturen. 

Detta förhållningssätt menar hon ligger nära Rousseaus tankar som ansåg att lärarens uppgift 

var att hjälpa barnen att känna med hela kroppen och alla sinnen. 

Halldén (2009) har läst tidningen Förskolans artiklar om utevistelse, utomhuspedagogik och 

natur. Hon är själv förespråkare för utomhuspedagogik men menar att det i dagsläget är brist 

på forskning, och kritisk reflektion över begreppet natur och utevistelse.  Hon ställer sig 

frågan om barn lär sig bättre ute. Halldén (2009) lyfter fram att naturen är inte bara god i sig, 

bortsett från att det är nyttigt att vara ute får man inte glömma bort att utmana och stimulera 

barnen i det pedagogiska arbetet. Halldén (2009) vill gärna se ett mera kritiskt förhållningssätt 

till natur och betonar att alla barn inte har tillgång till en naturlik och lummig gård. Hon ser 

fram emot ökad forskning om hur man kan utveckla och förbättra utevistelsen och barns 

känsla för natur. Framförallt med att utveckla och förnya pedagogers sätt att tänka utifrån de 

didaktiska frågorna när, hur, var och varför. På lärarutbildningen har vi fått lära oss att vi som 
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pedagoger alltid ska vara medvetna varför vi gör saker och hur. Att man som pedagog alltid 

måste förbättra sig själv och se till alla barnen i verksamheten. Samt att man ska se till 

individen. Förskolans skyldighet är att enligt Lpfö98/10 att se till alla barnen i verksamheten. 

Vi anser att det inte borde vara ett problem att ett barn med fysisk funktionsnedsättning skulle 

börja på en I Ur och Skur förskola. En lösning anser vi kan vara att en extra resurs underlättar 

för barnet och förskolegruppen med att finnas till hands. Samt att pedagogerna möjliggör 

genom att anpassa aktiviteter och framkomlighet i skogen.  

Dahlgren och Szcepanski (2007) menar att lärandet inte bara äger rum från böckerna utan sker 

i en växelverkan mellan litterär och sinnlig bildning. Barnen behöver alla miljöer på 

förskolan. I Lpfö98/10 kan man läsa att förskolan ska använda innemiljö och utemiljö som en 

växelverkan i barnens vardag. Inne på förskolan kan man prata om och läsa om vitsippan för 

att sedan i den autentiska miljön se vart den växer, man kan måla av den, räkna kronbladen 

eller jämföra vad den skiljer sig från andra blommor. Återigen en växelverkan mellan inne 

och ute verksamhet gynnar barnens förståelse, helhet och lärande. Pedagogerna lyfte fram att 

lärandet optimeras om barnen delas upp i smågrupper. På så sätt är det lättare för pedagogen 

att se varje barn samtidigt som barnen lär sig av varandra. 

Pedagogerna lyfte även fram att barnen har gott om plats ute, många små rum. Barnen leker 

friare ute, mera könsneutralt, inte samma gruppkonstellationer som inne. Pedagogerna 

nämnde även att en förutsättning när barnen är ute, är att pedagogerna cirkulerar mycket på 

gården för att få en god översikt.  

 

4.4 Nackdelar med I Ur och Skur 

På denna fråga hade pedagogerna svårt att se att de skulle finnas några hinder med att vara ute 

i alla väder. 

Gunnel berättar: ”det är väl om det regnar och blåser samtidigt då kan det vara svårt att 

motivera barnen att va ute. Då gäller det att ha fantasi…… använda sej av vindskyddet med 

en fotogenlampa  och läsa en saga.  Annars e vi inga fanatiker att va ute i ösregn. Charmen 

ska va att man VILL va ute och att man är klädd för att va ute.” 

Samtliga pedagoger kom fram till att utevistelse är mycket viktigt, både för barn och 

pedagoger. Magda menar: ”Ute är det bästa för barnens motorik, frisk luft, lära sig att få en 
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känsla för naturen”. Man blir inte lika trött av att jobba, ljuden smälter in i miljön ute menar 

Gunnel. Det ska vara roligt att vara ute, det är det ju som är charmen att barnen vill gå ut 

berättar Magda. Pedagogerna var eniga om att utevistelsen tränar barnens fin och grovmotorik 

på ett bra sätt då detta bland annat stärker barnens skelett.  

Vi ställde oss frågan hur inkluderande en I Ur och Skur förskola kan vara om ett barn är eller 

blir rullstolsburet. Vi ringde I Ur och Skur förskolorna och ställde frågan: Hur ställer ni er till 

att ett barn som är rullstolsburet barn börja på er förskola? 

Svaren blev att det inte skulle bli helt lätt men att det skulle gå och lösa, man måste anpassa 

verksamheten och kanske inte ta de minsta stigarna med de största grenarna när man går ut i 

skogen. Men på deras utegårdar såg de inga hinder. Det problem som de tog upp var att 

vintertid när det är väldigt kallt leker de mycket rörelselekar utomhus för att hålla sig varma 

och det kan bli lite svårt för ett barn i rullstol att hålla sig varm. En annan sak de tänkte på var 

att barnet kanske kände sig utanför när de andra barnen springer och klättrar.  

 

5. Diskussion 

Vi känner att vi blivit inspirerade av detta arbetssätt och skulle gärna lära oss mera om denna 

metod. Vår avsikt med vår studie var att undersöka hur pedagoger inom förskolan i vardagen 

lyfter fram känslan med utevistelse och utemiljön, för att barn ska lära sig samt knyta band 

med naturen. 

Går det att besvara rakt av, dra alla över en kant att säga att alla barn lär sig optimalt och mår 

bra av att vara ute i naturen. Det är en fråga om värderingar och förhållningssätt. Eftersom 

barn påverkas i stor grad av vad de får med sig hemifrån menar Mårtensson (2008) att 

pedagoger inom förskolan kan påverka genom sitt intresse och därmed göra skillnad. Det 

handlar om hur vi vuxna lever genom att fundera på vilken livsstil och vilka budskap vi 

sänder till barnen. 

En del pedagoger påpekar att barn med stora rörelsebehov eller koncentrationssvårigheter får 

ge utlopp genom möjligheten till rörelsefrihet genom utomhusundervisning. Barnet kan delta i 

undervisningen med sina tankar även om han/hon klättrar upp i ett närliggande träd. Även 

Szczepanski (2008) kopplar samman kroppsrörelser med lärandet. Vidare beskriver han de 

positiva effekter kroppsrörelserna har på koncentrationen. Utomhuspedagogiken 
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möjliggör ett förebyggande av fetma och benskörhet, påstår Szczepanski och 

Dahlgren (1997). Kroppens rörelse har även betydelse för lärandet samt båda 

hjärnhalvorna blir aktiverade när man är ute, framhåller Szczepanski (2008). 

Vart är vi på väg när treåringar sitter stilla vid datorer. Kanske är det så att vi som föräldrar 

skall vara här och nu - begränsa dator användandet och umgås mer med våra barn. Vi tror att 

detta att älska att vara ute är en förutsättning för att söka sig till en I Ur och Skur förskola då 

pedagogernas inställning smittar av sig på barnen. Barn gör som vi gör inte som vi säger. 

Därför tror vi också att barnen verkligen får en känsla för naturen i detta arbetssätt med 

pedagogerna som medupptäckare och goda förebilder. Det sägs att det inte finns dåligt väder, 

bara mindre bra kläder. 

Resultatet visar på att pedagogerna var mycket positivt inställda till I Ur och Skur 

verksamheten. Vi upplevde att resultatet av intervjuerna i hög grad var likartade på grund av 

att pedagogerna inom I Ur och Skur förskolorna hade samma grundtänk till naturen och 

nyttan med barns utelek samt delade ett gemensamt intresse för utevistelse och friluftsliv. En 

annan gemensam faktor var att våra informanter var kvinnor i ungefär samma ålder och med 

lång erfarenhet av arbete i förskola.  

Vi frågade om även rullstolsbundna barn kan inkluderas i denna förskoleform. De hade ingen 

erfarenhet av detta då de inte har hand om några barn med funktionsnedsättningar i 

dagsläget. Men där rådde det lite delade meningar då den ena pedagogen ansåg att detta kunde 

bli problematiskt, medan den andra pedagogen inte tyckte att detta skulle utgöra något direkt 

hinder, så länge man som pedagog är flexibel och kan anpassa sig för varje barns behov. ·  

Barn i rullstol blir lättare kalla än de andra barnen då de inte kan få upp värmen genom 

rörelse. Där diskuterade vi om eventuellt vindskydd kan vara ett behjälpligt hjälpmedel. Men 

då får de ju inte upp värmen inifrån så det kan bli ett problem. Även att dessa barn kan känna 

sig utanför när de andra springer och leker. Detta är ett dilemma som kan vara svårt att lösa. 

Det kan även behövas extrapersonal som tar hand om dessa barn. Det behöver inte vara några 

hinder bara man är påhittig som pedagog och förskolan har de resurser som krävs. 

 

5.1 Slutsats 

Vår undersökning visar att pedagogernas förhållningssätt till utomhuspedagogik och 

grundtanke till att vara ute i naturen i hög grad var positiv. Pedagogerna förhöll sig till barnen 

till att vara medupptäckande och medutforskande för att främja barnens nyfikenhet.  
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Utomhuspedagogiken I Ur och Skur är på många sätt en gynnande och stimulerande 

förskoleform. Den är både inkluderande och exkluderande. Den är positiv på många sätt. 

Exempelvis är den mycket upplevelserik och ger en mer könsneutral miljö än 

inomhusvistelse. Det negativa är att barnen kan börja frysa och att det kan vara svårare att ta 

sig fram, t. ex när det är snö. I vårt arbete kom vi även fram till att det kan exkludera barn 

med motoriska funktionsnedsättningar då det är mer svårframkomligt utomhus, och 

framförallt i skogen. Dessutom kan de lättare börja frysa då de inte rör på sig lika mycket. 

 

5.2  Metoddiskussion  

Vi upplevde att det fungerade bra för oss att intervjua och föra anteckningar samtidigt. Detta 

dokumentationssätt valde vi för att vi ansåg att det skulle vara mera bekvämt för personen vi 

intervjuade. En annan metod hade kunnat vara att vi spelat in intervjun med hjälp av diktafon 

för att sedan transkribera innehållet. Vi avstod från denna metod för att vi ansåg att det fanns 

en risk för att samtalet då känts för formellt för vår informant, enligt Trost (2005).  Kvale & 

Brinkmann (2009) betonar dock fördelen med diktafon som verktyg, är att forskaren kan 

lyssna på samtalet upprepade gånger för att för försäkra sig om att man uppfattat 

informanterna korrekt. Vi kände oss efter intervjuerna nöjda med att pedagogerna hade 

mycket att säga om ämnet samtidigt som vi kände att pedagogerna väldigt tillmötesgående 

gentemot oss.  

Reliabilitet och validitet är två begrepp som handlar om att säkra tillförlitligheten i 

undersökningen, Nylén (2005, s. 10) menar att kvalitativ forskning används i olika 

sammanhang och är motsatsen till kvantitativa, mätbara och statistiska forskningsområden. 

Dimenäs (2007) menar att det är forskarens uppgift att beskriva de olika tillvägagångssätten 

angående intervju och analys. Detta för att alla oavsett om man är forskare eller annan 

yrkeskategori ska kunna ta del av studien och förstå resultaten. Med validitet menas att man 

undersöker det man avser att undersöka och inget annat samt att studien genomfördes på ett 

tillförlitligt sätt. För att öka validiteten och reliabiliteten ytterligare hade det varit optimalt att 

vi genomfört en pilotstudie för att träna och förbättra våra frågor. Vi valde att intervjua 

pedagoger inom en specifik pedagogisk inriktning, hade vi valt att även intervjua pedagoger 

på traditionell förskola är vi medvetna om att vi mest troligt fått ett annat mindre enhetligt 

resultat.  
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5.3 Didaktiska implikationer  

Vi upplever att vår studie har bidragit med att vi fått ökad inblick om utomhuspedagogik och 

hur utomhuspedagogiken kan skapa förutsättningar i det pedagogiska arbetet på förskolan. 

Framförallt för vår egen del som blivande pedagoger för att kunna argumentera och inspirera 

våra blivande arbetskollegor för att vistas ute mer, även om det inte är en I Ur och Skur 

förskola vi kommer att arbeta på. I Lpfö-98 rev. 2010 står det att barnens utomhusvistelse bör 

ge möjlighet till lek och andra aktiviteter i både planerad miljö och naturmiljö. Samt att 

förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin 

närmiljö (Lpfö98/10, s. 6). Vi anser att I Ur och Skur förskola möjliggör bra lärandemiljöer 

för barnens lärande och hälsa.  

6 Framtiden och förslag på vidare forskning 

Utomhus pedagogiken i framtiden; det skulle vara en dröm om alla förskolor och skolor 

skulle anamma utomhuspedagogiken. Vi tror att det skulle gynna barnens lärande i alla ämnen 

och att de skulle få en känsla för naturen och vara rädd om den. I Skåne har de satsat mycket 

på utomhuspedagogik i närområden och en förskola i Genarp har specialdesignade cyklar som 

kommer från Danmark. Barnen sitter framför den som cyklar så att man har bra uppsikt. Att 

de kan cykla ut i naturen gör att de får mer tid till att vara skogen, de små barnen orkar inte gå 

så fort och med cyklarnas hjälp är det inget hinder (Olsson, 2008). 

Några förslag på vidare forskning: hur går det för barnen som har gått I Ur o Skur i 6 år och 

sedan hamnar i skolan?  

Det vore även intressant att forska i hjälpmedel och om de skulle kunna underlätta vardagen 

för rullstolsburna barn. Även att göra kvalitativa intervjuer med de aktuella barnen, för att se 

hur de ställer sig till att dessa hjälpmedel integreras i deras vardag.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor: 

Hur länge har du arbetat här? Vilken är din pedagogiska bakgrund? Varför har du valt denna 

inriktning? 

Vilken ålder är det på barnen på förskolan? 

Hur skiljer sig arbetssättet med de yngre/ äldre barnen? 

Vilka fördelar och nackdelar anser du att det finns att vara ute, för barnens lek och 

lärande/hälsoaspekt? 

Har den reviderade läroplanen Lpfö 98/ påverkat er verksamhet? 

På vilket sätt är utegården viktig i barns lärandesituationer? 

Hur används utemiljön i pedagogiskt styrda aktiviteter/fri lek?  

Anser ni att I Ur och Skurförskolan är en inkluderande pedagogik? 

Hur ställer ni er I Ur och Skur förskolan om ett rullstolsburet barn ska börja på förskolan? 
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Bilaga 2  

Observation av utemiljön 

Beskrivningar hur utemiljön på förskolorna ser ut och används som ett pedagogiskt verktyg. 

Observation 1. På förskolans gård fick barnen möjligheter att röra sig mellan den mera 

konstruerade delen av gården med lekredskap som gungor i träd, gunghästar, stor sandlåda 

med spadar och andra artefakter, hinkar och andra material. Det fanns möjligheter till att leka 

med vatten då vatten kunde fås av en nickpump. Den mer lummiga och vildvuxna delen av 

förskolegården fanns bärbuskar, eldstad, kompost samt vindskydd. 

Observation 2. Vi upplevde gården om väldigt inbjudande. Det fanns mycket vegetation och 

naturliga gömställen eller rum som användes till olika saker/ lekar. Även på denna gård hade 

pedagogerna medvetet delat upp en mera vildvuxen del som de kallade äventyrsdelen. 

På denna sida av förskolegården fanns det möjligheter till utmanande motorik som 

hinderbana, stubbar i ring och möjlighet att gå balansgång. 

På förskolans framsida fanns det en enorm sandlåda, en rutsch och klätterställning. Det fanns 

liggandes avskalade naturstammar, stora stubbar att klättra på, samlingsplatser med stubbar i 

ring. Det fanns vattenrännor som användes vid regn och varma dagar. För att öka barnens 

kreativitet hade cyklar och gungor tagits bort. Detta för att pedagogerna upplevde att det 

skapades för mycket konkurrens bland barnen. 

 

 

 

 


