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BAKGRUND: Redan i mitten av 1700-talet skriver Jean, Jacques Rouessau att 

barns miljö är en lärandeplats, både inomhus och utomhus, där de 
kan använda sina sinnen och aktivt söka kunskap. Likväl 2000-talets 
Lars-Owe Dahlgren menar att utomhuspedagogik inbjuder till olika 
sinnesuttryck genom erfarenheter och upplevelser i miljön utomhus. 
Utgångspunkten för den teoretiska ramen av arbetet är sett ur ett 
sociokonstruktivistiskt perspektiv. 

  
SYFTE:                     Syftet med studien är att undersöka vilken syn pedagoger i förskolan 

och skolan har på utomhuspedagogik, hur de arbetar med 
utomhuspedagogik i den dagliga verksamheten samt vad som 
utvecklar barns lärande i utemiljön. 

    
METOD:                Studien genomfördes med kvalitativ forskningsmetod. 

Datainsamlingen utfördes med hjälp av self report som besvarades 
av 16 pedagoger verksamma i förskola och skola 

 
RESULTAT: Resultatet visade att alla deltagande använde sig av 

utomhuspedagogik i verksamheten. Utomhuspedagogik upplevdes 
som ett spontant område där barn och elever aktiverade sig praktiskt 
i utomhusmiljön. Ett flertal pedagoger som var delaktiga i studien 
ansåg att utomhuspedagogisk verksamhet skapar situationer där ett 
lärande sker. 
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1. Inledning 
 
Barn och elever i förskola och skola ska erbjudas en stimulerande och inspirerande utemiljö 
med möjlighet till utveckling och lärande. Förskola och skola är en plats där de tillgodogör 
sig kunskaper som behövs för utveckling av sociala förmågor, fysiska aktiviteter samt 
språklig utveckling. I miljön utomhus ges stimulans för vidare utveckling av dessa 
förmågor. Genom utomhusaktiviteter lockas barn och elever till fantasi, kreativitet och 
skaparglädje i samspel med pedagogen. Vistelsen utomhus ger dem möjlighet att både 
aktivera sig i en naturlig miljö och i en medvetet planerad miljö. Dessa två alternativ bör 
finnas med i den dagliga verksamheten utomhus. 
 
Genom våra tidigare erfarenheter från förskola och skola har vi uppfattat att det fokuseras 
mer kring verksamheten inomhus jämfört med verksamheten utomhus. Det läggs mer tid och 
kraft på att planera, genomföra och utvärdera aktiviteter inomhus. Om barn och elever 
istället erbjuds en mer varierad verksamhet både utomhus och inomhus, kan det främja barns 
lärande. Pedagoger i dagens förskolor och skolor bör ha detta i åtanke när de planerar, 
genomför och utvärderar verksamheten. 
 
Enligt vår åsikt kan utomhusmiljön på förskolor och skolor ha stor betydelse för en lärares 
förmåga att skapa situationer som stimulerar barns lärande, men det är även viktigt hur 
pedagoger förhåller sig till, och använder utomhuspedagogisk verksamhet. Pedagogens sätt 
att aktivt förmedla sin inställning till ämnet påverkar barns och elevers sätt att uppfatta. 
 
Det kan bedrivas utomhuspedagogisk verksamhet var som helst, i skogen, i närmiljön, på 
gården, sopstationen eller ishockeyrinken. Samhället är en utmärkt plats för 
utomhuspedagogiskt lärande. Det är därmed av stort intresse hur pedagoger förhåller sig till 
att använda utomhuspedagogik på andra ställen än i skogen eller på gården. 
 
Under våra studieår på högskolan har vi skapat oss uppfattningen att utbildningen inte 
tillräckligt belyser vikten av utomhuspedagogisk verksamhet. Därför har vi valt att skaffa 
oss en djupare förståelse och bredare kunskap inom området. Ämnet är intressant och 
relevant för vår framtida yrkesroll och vi är nyfikna på hur andra förskolor och skolor 
arbetar med utomhuspedagogik. Arbetets fokus ligger därför på pedagogers syn på 
utomhuspedagogik, hur pedagoger beskriver att de arbetar med utomhuspedagogik samt vad 
som utvecklar barns lärande i utemiljö. 
 
 

2. Syfte 
 
Syftet med studien är att undersöka vilken syn pedagoger i förskola och skola har på 
utomhuspedagogik, hur pedagoger beskriver att de arbetar med utomhuspedagogik samt vad 
som utvecklar barns lärande i utemiljön. 
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3. Bakgrund 
 
Följande kapitel inleds med definitioner av begreppet utomhuspedagogik, vidare följer en 
tillbakablick på olika utomhuspedagogiska tankar samt en genomgång av läroplanernas 
riktlinjer för hur förskola och skola ska bedriva utomhuspedagogisk verksamhet. Vidare 
belyser vi Skolverkets allmänna råd och kommentarer och slutligen diskuteras litteratur som 
inte är forskningsbaserad men relevant för studiens syfte. 
 
 

3.1 Definition av begreppet utomhuspedagogik 
 
Centrum för miljö- och utomhuspedagogik (2004) definierar utomhuspedagogik som ett 
förhållningssätt, där lärandet sker i samspel mellan upplevelser och reflektioner. 
Utomhuspedagogik grundar sig på konkreta och verkliga erfarenheter i olika situationer som 
uppstår. Pedagogiken har ett tvärvetenskapligt arbetssätt. Lärandet flyttas ut i den 
närliggande omgivningen och ett växelspel uppstår mellan egna upplevelser, erfarenheter 
och litterärt bildande, där platsens betydelse för lärandet är i fokus. 
 
Utomhuspedagogik syftar till att växla mellan lärande i klassrummet och lärande genom 
erfarenheter i olika miljöer utomhus. Utomhuspedagogik kan användas inom de flesta 
läroämnena i grundskolan, från idrott till matematik. Utomhus stimuleras alla sinnen genom 
lärandeupplevelser och på så sätt förbättras inlärningsförmågan. Genom att 
lärandeupplevelser stimuleras blir lärandet en lustbetonad upplevelse oavsett ämne. 
Utomhuspedagogik kan till fördel användas i olika miljöer som till exempel stads-, industri- 
och parkmiljöer (Wikipedia). 
 
 

3.2 Tillbakablick på utomhuspedagogik 
 
I detta avsnitt redogörs ett flertal olika teoretikers tankar kring lärande och utveckling. 
Följaktligen är innehållet betydelsefullt för studiens grundtema utomhuspedagogik. 
 
Rouessau (1762/1977) beskriver under mitten av 1700-talet att människan föds mottaglig för 
intryck och barn påverkas redan från födseln av dess omgivning. Rousseau menar att läraren 
i första hand ska leda barn och elever till utveckling och förbereda barnet på vad livet 
kommer att innebära. Detta görs främst då barn och elever aktivt söker kunskap och tar till 
sig nya upptäckter. Rousseau påpekar att läraren bör låta barn och elever klara sig själva och 
inte enbart se sig som ”uppfostrare”. Barnets miljö är en lärandeplats och det spelar ingen 
roll om den ligger inomhus eller utomhus; ”Ty det viktiga är inte hindra barnet från att dö, 
utan lära det att leva.” (s.11). Rousseau menar att det inte enbart handlar om att kunna andas, 
utan även att kunna ta användning av sinnen, organ och andra tillgångar i livet. Allt i 
människan som inger känsla används med förhoppning om ett gott liv. 
 
Pestalozzi (1746-1827) var verksam pedagog i slutet av 1700- talet och i början av 1800-
talet. Han ansåg att det borde råda samma anda i skolan som i hemmet, vilket innebar 
samspel, omtänksamhet och uppmärksamhet. Skolan och lärarens uppgift var att erbjuda det 
rätta tillvägagångssättet för utveckling och uppfostran och barn lärde sig genom att härma de 
vuxna samt genom att uppleva egna erfarenheter. Pestlozzi förespråkade också det 
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nödvändiga sambandet mellan teori och praktik. Teorin, som börjar i den befintliga miljön 
genom uppmuntran till iakttagelse, ritande, samlande och observationer, fortskrider genom 
praktiskt arbete och övningar utomhus som till exempel trädgårdsskötsel. Pestalozzi menade 
vidare att det som utförts i praktiken motiverades också i den teoretiska undervisningen 
(Svedberg & Zaar, 1995). 
 
Deweys (1980) tankar kom att bli kända i Sverige redan under tidigt 1900-tal. Dewey hävdar 
betydelsen av att barnet ges utrymme då det handlar om utveckling och tillväxt. Han betonar 
också vikten av att ibland frångå det teoretiska arbetet och istället stärka det praktiska. Han 
anser att skolans uppgift är att ge plats åt det som barnen en dag ska klara av själva i 
samhället. Faktalektioner kan aldrig bidra lika intensivt som den erfarenhet barn erhåller av 
djur och växter på både bondgård och i trädgård. Livet med djur och växter stimulerar barns 
sinnen på ett oändligt mycket större sätt, än om barn endast utsätts för sinnesträning i 
skolbänken. Sinnesträning i skolan kan inte tävla med den konkreta och upplevda 
situationen som barn upplever i praktiken. Dewey menar att kärnan ligger hos individen och 
i det sociala sammanhanget. Personen i fråga utvecklas främst genom en växelverkan mellan 
omgivningen utomhus och inomhus. Barn och elever måste aktivt ges möjlighet till att 
undersöka och experimentera (learning by doing), det är människans fallenhet som ska ligga 
främst. 
 
Fröbel kallades, under 1800-talets mitt, för lekmetodikens och förskolans fader. Han var en 
pedagog som framställde utbildningsmaterial från observationer som han genomförde 
utifrån barns lek. Fröbel såg barnen som blommor vilka pedagogen gav näring, vatten och 
sol och därigenom växte barnen kunskapsmässigt (Lindqvist, 1995). Enligt Wallström 
(1992) var Fröbel en idealist som sökte mening i allt han tog sig för. Han utformade ett 
pedagogiskt material för att utveckla barns kreativitet, han ansåg att materialet borde vara 
intressant för både den som skapar själva produkten och de som är tänkta att använda 
materialet. Enligt Svedberg och Zaar (1995) betonade Fröbel vikten av att inlärningen 
koncentreras kring centrala teman. Han förespråkade utforskandet av miljön utomhus genom 
bland annat trädgårdsskötsel, konstruktioner samt laborativt arbete. 
 
Key (1900/1995) utgick från en organisk syn på barnet. Hon såg barnet som en växt som 
behöver frihet och näring för att utveckla sina anlag. Enligt Dahlgren och Szczepanski 
(1997) var Key en förespråkare för alternativa sätt att ta till sig kunskap. Hon menade att 
fältstudier, hantverk och trädgårdsarbete är en förutsättning för vidareutveckling. Key 
(1900/1995) menade vidare att utvecklingen går från det enkla till det sammansatta, från det 
som är enhetligt till det som är flerformigt. Framsteg, enligt henne, sker inte maskinmässigt 
utan kräver tänkande, skaparförmåga samt ett erfarenhetsmässigt arbete för att starta 
inlärningsprocessen. 
 
Sammanfattningsvis har teoretikerna en gemensam syn på hur lärande skapas hos barn och 
elever. Det är pedagogens uppgift att erbjuda situationer som inbjuder till lärande, samtidigt 
påvisas vikten av samarbete och samspel mellan människor. Ytterligare en gemensam 
nämnare är att barn och elever tar till sig ny kunskap i miljön utomhus genom både 
erfarenhet och upplevelse. 
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3.3 Utomhuspedagogik i förskolan och skolans styrdokument 
 
Enligt läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 2006), skall förskolan 
lägga grunden för ett livslångt lärande, vara trygg och lärorik samt erbjuda en god 
pedagogisk verksamhet. Vidare skall lärandet bilda en helhet i förskolan, där lärarna skall 
stimulera barns nyfikenhet, intressen och uppmuntran till lust att lära. Barn skall också 
stimuleras till lek och aktiviteter. Förskolan skall erbjuda en bra miljö som främjar fantasi, 
kreativitet, utveckling och lärande både inom- och utomhus. Utomhusvistelsen bör ge 
möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö. Förskolan skall 
stärka barns intresse för att erövra nya kunskaper och färdigheter genom egna erfarenheter 
och intressen. 
 
Lpfö 98 framhåller också att förskolan skall kännetecknas av ett ekologiskt förhållningssätt 
och en positiv framtidstro. Verksamheten skall sträva efter att barn utvecklar en förståelse 
för sin påverkan i naturens kretslopp samt medverka till en bättre förståelse för hur man i 
vardagsliv och i arbete kan bidra till en bättre miljö. 
 
Enligt läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 
94 (Utbildningsdepartementet, 2006) är skolans uppdrag att främja lärandet där eleven 
stimuleras att inhämta kunskaper: ”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva 
lärandet” (s. 5). Skolan skall ansvara för att varje elev utvecklar sin nyfikenhet och lust att 
lära samt sträva till att erbjuda eleven dagliga fysiska aktiviteter inom ramen för hela 
skoldagen. Skolan har mål att sträva efter vilka innebär att eleven ska visa respekt för, och 
omsorg om, närmiljön och miljön. 
 
I Lpo 94 och Lpfö 98 står det beskrivet att kunskap inte är något entydigt begrepp: 
 

Kunskap kommer till uttryck i olika former såsom fakta, förståelse, färdighet och 
förtrogenhet som förutsätter och samspelar med varandra (s. 6). 
 

Enligt Lpfö 98: 
 

Förskolan skall utgå från barns erfarenheter, intressen, lust och drivkraft att söka 
kunskap. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande 
och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett 
temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande (s. 
6). 
 

Enligt Lpo 94: 
 

Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att 
skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet (s. 6). 
 

Enligt Åkerblom (2005) har förskola och skola idag ansvar för att förmedla, vårda och 
vidareutveckla kunskaper. Olika förutsättningar och metoder kan användas för olika slags 
lärande. Var lärandet sker eller äger rum står dock inte angivet i läroplanerna, det är istället 
pedagogens uppgift och avgöra var han eller hon väljer att lösa sina uppdrag. Det finns inga 
hinder för hur pedagogen tar barn och elever till målet utan de ges frihet att välja egna 
tillvägagångssätt. 
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3.3.1 Allmänna råd och kommentarer 
 
Enligt Skolverket (2005) skapar dokumentation en synlighet och struktur för alla inblandade 
parter, pedagoger, elever samt föräldrar. Elever skapar en klar bild av sina förbättringar 
vilket förstärker dess intresse och självförtroende. Pedagogens skriftliga dokumentering 
innebär ett underlag för att kunna förändra, bedöma och följa upp elevers lärande. Portfolio, 
loggböcker, elevers egna nedskrivna åsikter är exempel på tillvägagångssätt som används i 
synliggörandet av varje individs kunskapsmässiga nivå. 
 
 

3.4 Övrig litteratur 
 
I Sverige finns det förskolor och skolor med inriktning på natur, så kallade ”I Ur och Skur”-
förskolor och ”I Ur och Skur”-skolor. De bedriver i stort sett all sin verksamhet utomhus i 
naturen. Leken ses som en viktig aktivitet och genom vistelse i skogen stimuleras barns 
fantasi. I Ur och Skur är knutna till friluftsfrämjandet. Friluftsfrämjandet samarbetar även 
med traditionella förskolor och skolor, ”Mulle på förskolan” och ”stövare i klassen” är några 
aktiviteter som friluftsfrämjandet erbjuder. Denna organisation arbetar för att utveckla 
förskola och skolas miljöundervisning. 
 
 
3.4.1 I Ur och Skur 
 
Enligt Drougge (2002) är I Ur och skur en miljömedvetande pedagogik som utnyttjar 
äventyr och lek i naturen. Författaren menar att naturen skapar en miljö som bevarar jämvikt 
mellan trygghet och utmaning. Leksituationer och andra vistelser i naturen skapar en känsla 
för natur och ger barn och vuxna sinnliga upplevelser som är viktiga för hela livstiden. Barn 
behöver även uppleva arbetet och leken på ett roligt sätt för att kunna ta till sig kunskaperna 
som ges. I Ur och Skurs verksamhet finns ett flertal målsättningar för pedagogen att rätta sig 
efter. Drougge menar att verksamhetens primära mål är att ge barnen en ökad kunskap om 
naturen. Barnen ska lära sig att vara medvetna om miljön samt hur de på bästa sätt ska bete 
sig i naturen. Det är pedagogens ansvar att med hjälp av naturen utvidga barns kreativitet 
och skaparförmåga. Pedagogen är en aktiv medupptäckare som ska nyttja den mångfald 
naturen erbjuder på bästa sätt. I Ur och skur-pedagogiken är ingen vetenskaplig pedagogik 
men för Drougge innebär den att uppfostra och undervisa barn med hjälp av naturen till 
förmån för miljön. Det är ledarens bemötande gentemot barnen som är viktig. Likväl är ett 
bra förhållningssätt och rätt attityd till det som lärs ut ett måste. 
 
 
3.4.2 Friluftsfrämjandet 
 
Ericsson (2002) anser att pedagogen i miljön ute ska agerar som en vägvisare och det egna 
deltagandet sammankopplat med engagemang skapar en bra förutsättning till en lyckad 
aktivitet. Ytterligare en uppgift som pedagogen har är att föreslå barn och elever olika 
aktiviteter och upplevelser som inbjuder och möjliggör social träning. Aktiviteter som 
bygger på samarbete och samtal mellan lärare och elev, eller elev och elev, är exempel på 
hur den sociala utvecklingen kan stärkas. Det är pedagogens uppdrag att skapa dessa 
situationer samt att få barnen att upptäcka en atmosfär där vidareutveckling kan ske. 
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Ericsson (2002) finner att barn själva behöver upptäcka utan att pedagogen avbryter eller ger 
kommentarer i onödan. Istället bör pedagogen vara lyhörd och intresserad när barn vill gå på 
självständiga upptäcktsfärder. När de sedan ställer frågor och har funderingar kan 
pedagogen komma med tankar och idéer. Ericsson menar vidare att det är pedagogens 
uppgift att stimulera barns och elevers nyfikenhet beträffande miljön utomhus. Pedagogen 
bör efter upplevelser utomhus knyta ihop lärandet och erfarenheterna med 
lärandesituationerna inomhus. Det kan ses som en växelverkan mellan två arbetssätt som är 
viktig för att skapa en komplett lärandemiljö. 
 
Enligt Klang, Skoglund, Söderdahl och Virdhall (2000) skapar de barn som tidigt erbjuds 
regelbunden vistelse i naturen en trygghet samtidigt som de lär sig att uppleva och upptäcka 
naturen på ett bra sätt. Författarna menar att barn, tillsammans med andra barn och vuxna, 
utvecklar en positiv bild av naturen. Det är också viktigt att miljön runt omkring aktiverar 
barns sinnen, ju fler sinnen som aktiveras desto kraftfullare inlärning. Friluftsfrämjandet 
arbetar utifrån en trappa som grund när de beskriver utvecklingen av natur- och 
miljömedvetande. Nedan återfinns en beskrivning av denna trappa (figur: 1). 
 
 
 

 
 
Figur 1. Friluftsfrämjandets utvecklingstrappa, s.14. 
 
 
För att nå översta steget på trappan krävs att pedagogen ägnar mycket tid till de undre 
trappstegen då det är där grunden läggs för barn och elevers miljöintresse. Trappans två 
första steg handlar om barn och elevers förtrogenhet gentemot sin närmiljö. Det bör läggas 
vikt vid lekar, sinnesträning, upptäckter i naturen samt enkla friluftstekniker. I trappans 
följande steg ligger betydelsen av förståelsen för naturen och dess funktion samt hur den 
enkla människan påverkar och påverkas av naturen (a.a). 
 
I tidig ålder läggs grunden för natur och miljömedvetande och det är angeläget att ta tillvara 
på barn och elevers kunskaper samt omvandla dessa till aktiva och praktiska handlingar. 
Natur- och miljömedvetande hos barn bottnar i pedagogens attityder och värderingar. Har 
pedagogen önskan att barn och elever ska skapa en ökad känsla för natur och miljö bör 
pedagogen ge dem fler tillfällen att uppleva och experimentera i miljön utomhus (a.a). 

Påverka 

Ta ställning om miljövård 

Lära sig hur människan påverkar naturen

Lära sig förstå naturen 

Lära sig uppleva och iaktta 
naturen 

Lära sig vara i naturen 
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3.4.3 Pedagogens inställning 
 
Verksamheten utomhus ska kännetecknas av uppmuntran och stimulans samt ge barn 
möjlighet till delaktighet både i aktiviteten och i planeringsarbetet. Pedagogen bör i hög grad 
ta vara på barns och elevers inneboende nyfikenhet och intresse. Om verksamhetens 
ansvariga har ett sådant förhållningssätt kan barns förmåga till kreativitet, lojalitet och 
tolerans vidareutvecklas. Barn växer genom positiva upplevelser samt att framgång 
framkallar mer framgång. Det är därför viktigt att stärka barns självkänsla, dess inre 
drivkraft och nyfikenhet (Nordlund, Rolander & Larsson, 1997). 
 
När regelbunden utevistelse och friluftsverksamhet under olika årstider, väderförhållanden 
och tid på dygnet sker skapas direkta erfarenheter av naturen. Inom en viss tid får barn 
grundliga kunskaper om samspelet i naturen och förmågan att se sammanhang mellan 
människans beteende och naturens förändring. Integrationen mellan olika ämnesområden 
och teman är oundvikliga, både förskola och skola bör på ett så bra sätt som möjligt 
förbereda barns goda hälso- och miljökunskaper. På sikt innebär det att barn tar ansvar för 
sitt eget hälsotillstånd, vår allmänna miljö och samhällsutveckling (a.a). 
 
Silver (1998) menar att naturen och skolgården är platser där barn och elever kan 
experimentera och utforska med alla sinnen i skolarbetet. Pedagogen bör låta barnen vara 
ute och ta vara på utomhusmiljön som ett komplement till klassrummet. I ett ”klassrum” 
utomhus kan lärande ske genom temaarbete som löper året runt. 
 
 

4. Forskning kring utomhuspedagogisk verksamhet 
 
I följande avsnitt beskrivs olika forskares syn på utomhuspedagogik och hur pedagogiken i 
stora drag kan användas. Vidare relateras det till olika forskare beträffande motorik och 
rörelse samt lekens betydelse för den utomhuspedagogiska verksamheten. Slutligen belyses 
pedagogers sätt att förhålla sig till utomhuspedagogik utifrån olika författares tankar. 
 
Dahlgren och Szczepanski (1997) menar att utomhuspedagogik utgår från ett 
erfarenhetsbaserat och praktiskt inriktat bildningsmaterial som ger ett flertal tillfällen till 
kontakt med miljön runt omkring oss. Ett centralt mål är att lära barn att vara rädda om natur 
och miljö samt att ansvara för allt levande. Författarna menar vidare att utomhuspedagogik 
även beskrivs som en lärandeprocess genom teori och praktik. Enligt Szczepanski (2007) 
består utomhuspedagogikens grundläggande idé främst av att skapa förutsättningar för 
konkreta upplevelser i uterummet. Kärnan i utomhuspedagogik är upplevelser, platser och 
erfarenheter i samverkan med bokligt bildande. Dahlgren (2007) menar att 
utomhuspedagogik skapar förutsättningar och inbjuder till olika sinnesuttryck genom 
erfarenheter, upplevelser, tankar och känslor snarare än litterära studier. 
 
Dahlgren och Szczepanski (2004), Sandell (2004), Szczepanski (2007) menar att barn, 
elever och lärare i första hand bör ge sig ut i landskapen utanför förskola och skola för att 
hämta erfarenheter. Pedagogerna måste förhålla sig till olika miljöer såsom soptippen, 
vattenverket eller skridskobanan i sin utomhusundervisning. Med det menar forskarna att 
pedagoger behöver vidga sina vyer och se andra arenor än skogen, gården och skolgården. 
På så sätt kan en väg för kreativa lärprocesser skapas och utvecklas. 
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Sandell (2004) menar att utomhusverksamhet innebär att man lämnar inomhus för att ge sig 
ut i landskapet eller skaffa sig en utomhusplats i rummet inomhus. Vidare ser författaren nya 
innebörder av begreppet och de sträcker sig bortom allt. Det är inte bara det omgivande 
landskapet utan även arenor i samhällets högteknologiska värld som kan nyttjas i 
verksamheten utomhus. Författaren menar att utomhuspedagogik i framtiden kan ske via 
datorns värld där utomhus finns på datorskärmen. Datorn blir ett komplement till att bege sig 
ut i skogen. Författaren skriver om så kallad ”geocashing” vilket betyder orientering med 
GPS. Detta är ett tillvägagångssätt som innebär att fysiskt leta efter skatter i naturen med 
hjälp av koordinater som hämtas via nätet till en GPS-mottagare. Metoden skulle kunna 
nyttjas i framtiden på friluftsdagar och eller skapa en förändrad bild av 
utomhusverksamhetens användning. 
 

Det är självklart att man som lärare i naturvetenskapliga ämnen ser och brukar 
naturen som ett läromedel. Men det är stor skillnad på att läsa om ängen och att 
uppleva den. Det är en sak att se havet avbildat i en bok och en helt annan att 
faktiskt stå och blicka ut över det (Anders Kjellson1 Naturskolan i Lund, s. 44). 
 

På utflykter i utomhusmiljö kan barn och elever få uppleva och iaktta händelser som sker 
vilket skapar frågor som läraren besvarar och ställer följdfrågor till. Dessa frågor kan i sin 
tur leda till ett samband och genom uppmuntran och samspel kan frågan både besvaras och 
utvecklas. Läraren kan genom sina kunskaper vara en mellanhand till frågor som barn ställer 
samt utveckla de kunskaper som barn redan besitter (Dahlgren, 2007). 
 
De främsta orsakerna till förläggande av undervisning utomhus enligt Szczepanski (2007) är 
att utveckling, kunskap och färdigheter inhämtas i miljöns rätta sammanhang. Författaren 
menar att i autentiska miljöer skapas erfarenheter som medför kvaliteter som barn och elever 
upplever genom ett objekt i dess rätta miljö. Se, känna och uppleva betingelserna på plats 
ger mer än att studera litteratur. Om autenciteten av lärandet ökas både i förskola och skola 
får det sinnliga förhållandet med natur och kulturfenomen en större betydelse för barn och 
elever. Szczepanski menar även att utomhuspedagogik bör vara ett komplement till 
undervisning som bedrivs inomhus och ses som en naturlig del i vardagen hos barn, elever 
och pedagoger. Uterummet blir en del i lärandet genom barns nyfikenhet, erfarenhet och 
motivation. 
 
Braute och Bang (1994) refererar till Madsens (1988) forskning om den vuxnes syn på 
naturen. I resultatet framkommer att vuxna ofta relaterar till sina egna upplevelser i naturen 
från barndomstiden. Braute och Bang menar därför att verksamhet i naturen ska ses som en 
viktig del i det pedagogiska arbetet med barn. Det är i barndomen som inställningen samt 
uppfattningen enklast tar form och ett naturintresse skapas. Förskola och skola bör av den 
orsaken ta ansvar över ett naturengagemang. Genom praktiska handlingar såsom 
kompostering och återvinning av papper, plast, glas med mera kan en positiv attityd till 
naturmedvetande skapas hos barn. Om barn upplever positiva händelser och erfarenheter i 
naturen skapar de förståelse samt en positiv inställning till miljövård. Författarna har en 
filosofi som går ut på att ”det man tycker om, vill man också skydda och bevara” (s. 21). 
 
Barn i dagens samhälle tillbringar mycket tid på förskolan. De befinner sig i en pedagogisk 
miljö där det medvetet arbetas för att främja barns omfattande utveckling. Det är framför allt 
under denna tid som barn tar till sig sina språkliga, sociala och motoriska färdigheter. Barn 
och elever bär på en stor kunskapsbank men det krävs en stödjande omvärld för att få en 
vidare utveckling av dess färdigheter. Den fysiska miljön utomhus kan bidra till en positiv 
utveckling lika väl som utveckling kan hämmas om inte miljön är tillräckligt bra utformad. 
                                                           
1 Hämtat ur Olsson, T. ( 1998). Gröna skolgårdar erfarenheter från ett projekt. 
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Miljön bör vara väl utformad för att underlätta barns sociala kontakter samt inspirera för att 
på egna ben gå på upptäcktsfärder. Erbjuder förskolan en bra miljö uppmuntras barnen till 
att kreativt utveckla sin egen förmåga och självbild samtidigt som den egna tilltron stärks 
(Grahn, Mårtensson, Lindblad, Nilsson & Ekman, 1997). 
 
 

4.1 Motorik och rörelse 
 
Barn i åldrarna ett till tio år befinner sig i aktiv utveckling då det handlar om motorik. Det 
krävs mycket tid till aktiv rörelse på förskola och skola. Det bör läggas stor vikt vid 
automatisering av grundläggande rörelser såsom hoppa gå, rulla, stå, springa, vrida, kasta 
med mera. Behärskas dessa så tidigt som möjligt klarar barn och elever att själva 
vidareutveckla sina färdigheter. Det är genom dessa färdigheter som barn och elever skapar 
möjlighet att utrycka känslor, vara spontana samt variera sina motoriska förmågor. Om inte 
barn och elever kan kontrollera dessa grundläggande förmågor kan de hämmas i både lek 
och andra lärandesituationer. Både i förskola och skola kommer det idag allvarliga larm då 
allt fler barn och elever är försenade i den motoriska utvecklingen. Det kan vara ett tecken 
på att det inte läggs tillräckligt med tid på fysisk aktivitet i förskolor och skolor (Grindberg 
& Langlo Jagtøien, 2000). 
 
Det är motoriska aktiviteter som ger barn och elever erfarenhet av rörelse. De ska parallellt 
klara av att ta emot budskap, sätta igång hjärnan till att tänka på annat och slutligen kanske 
besluta om ändring av sitt handlande. Barn och elever behöver träning av många olika 
funktioner på en och samma gång för att vidareutvecklas och ta till sig ny kunskap (a.a). 
 
Berg (2004) har i sin studie undersökt barns motoriska färdigheter i förskolor som är 
traditionellt utformade och förskolor som är inriktade på natur och friluftsliv. Resultatet 
visar hur barn i naturförskola har ett stort försprång när det handlar om motorik och speciellt 
är grovmotoriken bättre utvecklad. Enligt Berg kan detta tyda på att naturförskolor främjar 
grovmotoriken bättre än andra förskolor. I undersökningen framkommer även att 
utomhusvistelse erbjuder barn bättre möjlighet till fysiska övningar, träning och samordning 
av kroppsrörelser. Författaren menar vidare att genom vistelse i utomhusmiljö kan barnen 
utforska, undersöka och experimentera och därigenom tillägnas erfarenheter och kunskaper. 
 
 

4.2 Barns lek 
 
Enligt Grahns undersökning (Grahn et al. 1997) är leken något som sker över allt. Barn kan 
leka anspråkslöst i olika miljöer men författarna anser att utformandet av miljön har en stor 
betydelse om barn kan leka tillfredsställande i miljön utomhus. Författarna påstår emellertid 
att pedagoger, politiker, föräldrar och lärare inte är tillräckligt medvetna om barns behov av 
planerade utemiljöer. Med det menas att utformandet av miljöns utseende inte ligger i fokus. 
När barn erbjuds utomhusvistelse och leken inte startar eller fortskrider diskuteras sällan 
utformandet utan istället att barn inte klarar av att leka. 
 
Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) menar att fysiska aktiviteter får barn och elever att 
utveckla ett bättre rörelseschema och att kroppsmedvetenheten ökar. Självförtroendet i leken 
växer och de använder kroppen ledigt i olika slags lekar. Barn och elever som är motoriskt 
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osäkra kan på grund av det ha svårare att aktivt delta i vissa lekar. De behöver gott om plats 
och inspiration till aktiviteter som gör dem starka och smidiga på ett naturligt sätt. 
 
Barns och elevers lek och lärande i fysiska och sociala miljöer är väsentliga delar i ett socialt 
samspel mellan barn, elever och vuxna sammankopplat med inne och utomhusmiljö. I leken 
förenas lärande genom upplevelser och erfarenheter i kreativa, utmanande och utvecklande 
miljöer. Platser som förskolegården och skolgården ger en frihetskänsla och spänning för 
barn och elevers lek och lärande. På dessa platser kan de skapa sitt eget inflytande och 
tillhörighet till aktiviteter i olika rum som de i miljön utomhus har tillgång till (Sandberg & 
Vourinen, 2008). 
 
Stephenson (2002) upplever barns entusiasm för utomhuslek som välkänd men faktorerna 
varför som mindre välkända. Författaren har i sin forskning kommit fram till att 
inomhusleken är mer styrd och planerad till skillnad från utomhusleken som upplevs mer 
accepterande och mindre kontrollerande. Ett exempel från undersökningen beskriver 
vattenlek. Inomhus tillåts endast docktvättning medan utomhus är vattenleken inte bara till 
för att tvätta dockor utan andra sätt är också tillåtna, det är färre regler som styr. Inomhus 
blir det mer förutsägbart vad som ska hända till skillnad från utomhus där oväntade 
händelser hela tiden uppstår. Författaren menar att i leken utomhus finns inga väggar och 
barnen kan leka fritt med de fyra elementen (vatten, vind, luft och eld). 
 
 

4.3 Pedagogens förhållningssätt 
 
Pedagogens mål är, enligt Kihlstöm (1998) att barn i olika aktiviteter ska utveckla sin 
kunskap och förståelse för olika begrepp, pedagogen ska vidare få barn intresserade av 
omvärlden samt bredda dess egna erfarenhetsvärld. Pedagogens uppgift är att möta barn på 
den utvecklingsnivå de befinner sig. Pedagogen bör planera aktiviteter på en lagom 
svårighetsgrad så att barn har en möjlighet att lyckas samt öka kunskapen i förhållande till 
den kunskap som de redan besitter. Barn skall uppmanas att tänka över problem och komma 
med lösningar där pedagogen är lyhörd för barns tankar och idéer. 
 
Enligt Szczepanski (2007) är frågorna var, vad, hur, när och varför en grund när pedagogen 
ska planera pedagogiskt arbete. Frågorna ska vara pedagogens stöd, både inomhus och 
utomhus där lärande kopplas till innehåll och plats. Författaren beskriver innebörden av fem 
grundfrågor som bör ingå i utomhuspedagogisk verksamhet. Den första frågan lyder var 
lärandet äger rum samt vilken miljö som är bra. Den andra frågan behandlar vad som kan 
göras utomhus som idag tillämpas inomhus. I tredje frågan framhålls hur man går tillväga i 
praktiken och hur läroplanens fyra f: fakta, färdighet, förtrogenhet och förståelse tillgodoses 
i undervisningen. Den näst sista frågan behandlar när undervisningen ska ske utomhus 
respektive inomhus och sista frågan, enligt författaren, är att till sig själv ställa frågan, varför 
utomhuspedagogik? Författaren menar vidare att om pedagogen anser att utemiljön är en bra 
lärandemiljö leder det till flexibilitet, reflektioner och kompetensutveckling av 
utbildningssystemet som ligger till grund för lärandet. 
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Med en lärande modell (figur 2) vill författaren påvisa samspelet mellan olika faktorer i 
lärandesituationer utomhus. Hur individen mår fysiskt samt psykiskt i det sociala samspelet 
och den personliga och sociala utvecklingen påverkar barns lärandemiljö. Han menar att 
hälsan omger allt och är väsentlig för välbefinnandet och intresset till att lära. Mår kroppen 
bra påverkas minne, motivation samt lust till att lära (Szczepanski, 2007). 
 
 
 

 
 
 
Figur 2. Lärandemodellen (Szczepanski, 2005 s.27). 
 
 
Det är viktigt att ge barn utmaningar, de har ett eget behov av att prova och söka nya 
utmaningar för att skapa stimulans. Om detta tas ifrån barnen kan det innebära försämrad 
möjlighet till fortsatt utveckling. Därför är det viktigt att pedagogen har ett förhållningssätt 
som införlivar barns önskningar, nya tankar och idéer som behövs för att få fortsatt 
entusiasm hos barnen (Braute & Bang, 1994). 
 
 

5. Teoretiskt förhållningssätt 
 
Den teoretiska ramen för undersökningen ses ur ett sociokonstruktivistiskt perspektiv. Detta 
grundar vi på att barn och elever befinner sig i ett socialt och konstruktivistiskt forum då det 
bedrivs utomhuspedagogisk verksamhet i förskola och skola. Där ställs barn inför ett socialt 
samspel med både vuxna samt andra barn. Därav har vi valt Vygotskij och Säljö som 
utgångspunkt för ett teoretiskt förhållningssätt. 
 
Enligt Lindqvist (2001) har Vygotskijs2 teorier i svenska förskolan och skolan kommit att bli 
grunden för ett nytt pedagogisk ändamål, det menas att syftet i styrdokumenten kan relateras 
till Vygotskijs teorier. 
 
                                                           
2 Lev Semjonovitj Vygotskij. Rysk utvecklingspykolog mellan (1896- 1934).  
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Vygotskijs (1934/2001) menar att barn främst utvecklas tillsammans med andra människor, 
han påpekar också hur grundläggande den sociokulturella omgivningen är i betydelsen för 
utveckling hos barn. Säljö (2000) menar, i likhet med Vygotskij, att en av utgångspunkterna 
för sociokulturellt lärande är samspelet mellan kollektivet och den enskilda varelsen. Ett 
huvudsakligt faktum är att i samarbete med en vägledande vuxen erhålls grunden till all 
specifik kunskap du innehar som människa. Barn får med detta stöd möjlighet att öka sin 
intellektuella och kunskapsmässiga nivå från den insikt de redan besitter till nya insikter. 
Detta kallar Vygotskij (1934/2001) den proximala utvecklingszonen. Han skriver vidare att 
barn i skolan inte lär sig det de redan kan utan ska tillsammans med pedagoger utveckla ny 
kunskap, progressionen kommer sedan att gå ifrån sociokulturell till att senare bli individuell 
kunskap. 
 
Säljö (2000) menar, liksom Vygotskij (1934/2001), att ett sociokulturellt perspektiv på 
lärande och utveckling skapas genom en kommunikativ process, där barn och elever tar till 
sig ny kunskap. Genom erfarenheter, berättelser och tankar från andra, kan barn och elever 
fatta egna beslut om vad som intresserar och är värdefullt specifikt för honom eller henne. 
Säljö och Vygotskij upplever inte det genetiska arvet som avgörande för hur barn och elever 
beslutar i sina val eller åsikter. Istället är det den kultur och miljö som barnet lever i som 
utvecklar mer avancerade funktioner. På detta sätt slussas barn och elever in i samhället och 
omvärldens strukturer, det är en process som bara påbörjats för de små barnen och kommer 
att fortsätta hela livet. 
 
Enligt Vygotskij (1930/1995) ligger fantasi till grund för varje kreativ aktivitet. Det sker 
inom alla kulturers olika områden såsom konst, vetenskapligt och tekniskt skapande. Det är 
människorna tillsammans som skapar dessa situationer. Enligt Vygotskij är den allmänna 
uppfattningen att det enbart sker skapande då ett urval av vetenskapsmän kommer på något 
nytt eller stora konstverk görs av någon omtalad målare. Har pedagogen istället den 
uppfattningen att det kollektiva skapandet, ”med vem som helst”, har lika stor betydelse 
kommer samhället att finna nya skapare varje dag. Författaren menar vidare att i 
vardagslivet behövs nya sätt att ta till sig kunskap som ligger utanför det rutinmässiga. Det 
är människans kreativa skapande som startar denna process. 
 
Sammanfattningsvis ser vi att lärande sker i samspel med människor i sociala sammanhang 
när barn och elever utmanas i sitt tänkande. Den utomhuspedagogiska metoden ser vi som 
ett samspel mellan teori och praktik där barn och elever tillsammans med pedagogen 
utmanas till vidare utveckling. Genom att erfara och uppleva tillsammans utomhus utökas 
den redan befintliga kunskapen till ny och mer utvecklad kunskap. Genom att arbeta på detta 
sätt kommer barn och elever klara av att välja vad som intresserar eller lockar dem till fler 
vägar att nå kunskap. Utomhuspedagogik vidgar barn och elevers fantasi och kreativitet och 
ger dem mod att våga prova egna sätt att ta till sig kunskap. 
 
 

6. Metod 
 
Vi inspirerades av en kvalitativ forskningsmetod när vi genomförde vår undersökning. Med 
en kvalitativ undersökning kunde vi ta emot respons som klargjort vårt syfte att undersöka 
vilken syn pedagoger i förskola och skola har på begreppet utomhuspedagogik, hur 
pedagoger beskriver att de arbetar med utomhuspedagogik samt vad som utvecklar barns 
lärande i utemiljön. Starrin och Svensson (1994) menar att kvalitativ metod syftar till att 
upptäcka eller identifiera okända eller delvis kända företeelser, egenskaper eller betydelser. 
Vidare menar författarna att det kvalitativa betyder detsamma som erfarenheterna individen 
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besitter. Avsikten för oss var att be respondenterna svara på frågor med hjälp av self report. 
Detta medförde att vi fick svar som respondenterna skrivit utifrån sina egna erfarenheter och 
upplevelser. Detta anser vi gav ett kvalitativt resultat i undersökningen. 
 
 

6.1 Self report 
 
Vi har valt self report som undersökningsmetod och vi ansåg metoden passade väl överens 
med studiens syfte. Valet gjordes för att respondenterna till stor del var av kännedom, vilket 
innebar att vi redan hade vissa föreställningar om pedagogernas förhållande till 
utomhuspedagogisk verksamhet. Vi ansåg därför self report som ett bra val där 
respondenterna själva utan vår påverkan kunde svara på skrivna frågor. Utifrån syftets 
innehåll skapade vi frågeställningar som respondenterna besvarade i egen text. Syftet 
innebar att ta reda på pedagogers syn på utomhuspedagogik, hur pedagoger beskriver att de 
arbetar med utomhuspedagogik samt vad som utvecklar barns lärande i utemiljön. 
Metodvalet innebar att vi fick ta del av respondentens egna tankar och upplevelser. 
 
Davidsson (2007) beskriver self report som att använda skrivna texter och bilder som 
redskap. Med detta redskap kan kunskap om andras upplevelser, erfarenheter, tankar och 
idéer inhämtas. Self report innebär att undersökning görs kring en företeelse som utgår från 
ställda frågor som respondenterna själva besvarar i skriven text. Genom att be en eller flera 
personer antingen skriva en berättelse eller rita en bild kring det som undersöks 
framkommer enligt författaren ett svar som inte är påverkat av forskaren. Davidsson menar 
vidare att vikt bör ligga i noggrannhet då frågeformuleringarna görs på grund av 
tillförlitligheten i resultatet. Om respondenterna verkligen förstår vad frågorna innebär, kan 
ett bra och innehållsrikt svar erhållas. En nackdel med self report kan, enligt Davidsson, vara 
svårigheten att inte direkt kunna komplettera med följdfrågor som vid en personlig intervju. 
 
 

6.2 Urval och genomförande 
 
I detta avsnitt beskriver vi vårt urval av respondenter samt hur genomförande av 
datainsamling har gått till. 
 
Fokus på studiens datainsamling inriktades på olika yrkeskategorier inom förskola och 
förskoleklass/skola. Förskollärare, fritidspedagoger och lärare med olika antal års erfarenhet 
inom yrket deltog i undersökningen och åldern på respondenterna sträckte sig från 30 år till 
60 år, detta för att få ett så brett och innehållsrikt underlag som möjligt. Det var16 
pedagoger som deltog i undersökningen och två utav dem var män. Sju pedagoger arbetade i 
förskola samt nio var verksamma i förskoleklass/skola. Fyra förskolor medverkade i 
undersökningen och de var belägna i mindre samhällen och respondenterna arbetade med 
barn i åldrarna ett till fem år. Förskoleklasser/skolor som deltog i undersökningen var tre 
stycken, två låg i en större stad och den tredje i ett mindre samhälle. Respondenterna i 
förskoleklass/skola var verksamma med elever i åldrarna sex till nio år. 
 
Vi inriktade oss inte på jämförelsen mellan förskola och förskoleklass/skola, utan har istället 
synliggjort pedagogernas syn på utomhuspedagogik, hur pedagoger beskriver att de arbetar i 
verksamheten samt vad som utvecklar barns lärande i utemiljön. Starrin och Svensson 
(1994) menar att vikt bör ligga på hur gruppen av respondenter är utformad. En allt för 
enhetlig grupp kan innebära att undersökningens hela område inte blir behandlat. Författarna 
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menar vidare att de olika variationer eller åsikter som respondenterna har, kanske inte blir 
synliga i resultatet. Undersökningen representerades både av män och av kvinnors tankar 
kring ämnet, men vi utgick inte från att det fanns olikheter. Det kändes dock som en 
självklarhet att fråga både män och kvinnor, i annat fall kanske vi gått miste om värdefull 
information. 
 
Före self reporten skrevs av respondenterna upplevde vi att respondenterna verkade 
intresserade av att förklara sina tankar och åsikter kring vårt ämne, utomhuspedagogik. 
Pedagogerna beskrev i self reporten en situation eller händelse om hur de bedriver 
utomhuspedagogisk verksamhet samt vad som utvecklar barn och elevers lärande. Enligt 
Starrin och Svensson (1994) är det av vikt att respondenterna har ett intresse för området 
som skall undersökas och att kunskap finns inom området är också positivt. Författarna 
menar vidare att kvaliteten kan öka i omfattning om det som tas upp i frågeställningarna är 
relevant i förhållande till respondenternas intresse. Av den anledningen var det viktigt för 
oss att finna pedagoger som var intresserade för att ge ett så bra, tydligt och innehållsrikt 
underlag som möjligt. 
 
Vi har framställt ett missivbrev (bilaga 1) och en self report (bilaga 2) för vår datainsamling. 
Self reporten innehöll två frågor som respondenterna självständigt har svarat på. Eftersom en 
osäkerhet om frågorna var tillräckligt genomarbetade ansågs det viktig att genomföra en 
pilotstudie. Efter att ha utfört pilotstudien uppfattades innehållet vara relevant för studiens 
syfte, därefter kunde genomförandet av undersökningen fortsätta. Self reporten lämnades 
personligen till deltagande respondenter. Detta gav oss en möjlighet att besvara frågor och 
förklara för respondenterna om tillvägagångssättet, samtidigt ställdes frågan om vilka 
åldersgrupper respondenterna arbetade med. Tillsammans med frågorna ingick ett 
missivbrev, där vi beskriver vilka som framställt studien, när self reporten ska vara klar att 
hämtas eller lämnas via e-post, vilka etiska regler som efterlevs samt vad undersökningens 
syfte är. Enligt Trost (2007) är det bra om respondenten har information angående 
undersökningen att vända tillbaka till då de svarar på frågorna vilket var skälet till 
missivbrevet. 
 
Av antalet respondenter i urvalet var 12 pedagoger av kännedom och fyra pedagoger var för 
oss mindre kända. Det var önskvärt att veta vem pedagogen var och för ett innehållsrikt 
material till en studie krävs intresserade respondenter. Respondenterna valdes ut av oss för 
att vi delvis kände till deras inställning om utomhuspedagogik. De fyra pedagoger som för 
oss var mindre kända hade en positiv inställning till uppgiften och ansåg den som intressant, 
det upplevdes när self reporten personligen lämnades ut. Respondenterna fick tre veckor på 
sig att svara på frågorna. Svaren har efteråt antingen lämnats via e-post av respondenterna 
eller hämtats av oss personligen. Det har varit ett högt deltagande och alla self reports har 
inkommit. Vi fick på två institutioner förlänga tiden för inlämning med tre dagar, därefter 
har inga hinder uppkommit. 

6.3 Analys 
 
I följande avsnitt ventileras analysen och bearbetningen av det insamlade materialet. Vårt 
val föll på kvalitativ innehållsanalys då syftets innehåll omfattade vilken syn pedagoger i 
förskola och skola har på utomhuspedagogik, hur pedagoger beskriver att de arbetar med 
utomhuspedagogik samt vad som utvecklar barns lärande i utemiljön. Syftet var förenligt 
med metodens arbetssätt. 
 
Analysmetoden som använts är en kvalitativ innehållsanalys. Enligt Infovoice (u.å.) beskrivs 
metoden som teorilös, med det menas att forskaren inte behöver sätta sig in i några 
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bakomliggande filosofiska teorier då analys görs. Det finns ingen direkt avgränsning för vad 
innehållsanalys intresserar sig för. Det som kan studeras är erfarenheter, handlingar, skrivna 
eller outsagda regler och koder. Underlaget analyseras i fyra steg, där forskaren börjar 
bekanta sig med inhämtad text. Vidare undersöks eventuella temaledtrådar som gör 
materialet intressant och spännande. Därefter letas efter ett mönster i dessa ledtrådar som 
sedan formuleras till begrepp, så kallade hörnstenar på företeelsen som valts att studeras. Ett 
analyserat material kan bli en beskrivning av vad som hittats, likaså hur man kan se på 
företeelsen som valts att studeras kan synliggöras. Personen som genomför studien kan dock 
inte hävda att det som framgår är det enda sätt att se på företeelsen. Malmqvist (2007) menar 
att om förberedelse och sammansättning, utifrån syftet, är bra kan analysarbetet i hög grad 
underlättas och forskaren får oftast tillräckligt med material för att kunna besvara syftet i sin 
undersökning. 
 
När all data var inhämtad avsattes tid för bearbetning och analysering. Materialet lästes 
grundligt igenom ett flertal gånger, sammanlagt fick vi in 18 stycken datorskrivna texter 
samt fyra sidor med handskriven text. Emellanåt samspråkades om vad som egentligen var 
relevant i förhållande till undersökningens syfte. Då vi bekantat oss med underlaget valdes 
olika temaledtrådar ut samt delar i texten som var relevant och spännande i förhållande till 
undersökningens syfte. Själva utformade vi en tankekarta för att synliggöra de viktigaste 
punkterna samt se samband från respondenternas svar i underlaget. Vi utgick från våra egna 
framställda tankekartor och många av temaledtrådarna var återkommande bland 
respondenternas svar, vilket medförde enkelhet att välja ut huvudkategorier. En nackdel som 
vi först observerade när vi bearbetat vårt resultat på ett ännu grundligare sätt var att vi 
kanske för tidigt hade valt ut temaledtrådar som omvandlades till hörnstenar. På vilket sätt 
man än väljer att påbörja en bearbetning är det enligt Malmqvist (2007) viktigt hur 
organiserat tillvägagångssättet är, när texten analyseras använd därför många olika sätt. 
Författaren menar vidare att forskaren både ska titta övergripande och ingående på det 
inhämtade materialet, det är lika svårt och överskåda i detalj som att se övergripande men 
båda perspektiven är lika viktiga under analysarbetet. 
 
 

6.4 Validitet och reliabilitet 
 
Validitet innebär att man undersökt det som syftet avsett och att resultatet inte riktats emot 
något eller någon annan (Thurén, 2007). Därför var det viktigt att vårt val av metod, urval 
och analys passade väl ihop med studiens innehåll och syfte. Av den orsaken har vi under 
genomförandet ständigt gått tillbaka till vårt syfte och granskat så att alla delar stämde 
överens. Detta har bidragit till uppfattning att det undersökta är undersökt och inget annat. 
 
Davidsson (2007) menar att när self report används i en undersökning ges respondenterna tid 
till att reflektera och möjlighet att utveckla sina svar. Detta anser vi har ökat 
undersökningens tillförlitlighet. 
 
Kihlström (2007) menar att utifrån vårt resultat ska någon annan person förstå det som 
beskrivningskategorierna visat. Betydelsefullt för oss blev att så tydligt som möjligt beskriva 
de olika kategorier och underrubriker som framkom i analysarbetet. Också andra delar i 
undersökningen som metod, urval och resultat var viktiga att utforma, så att innehållet blev 
enkelt att ta till sig och förstå för läsaren. Vi har även valt att göra en 
resultatsammanfattning, vilket ger en överskådlig bild av undersökningens resultat. Dessa 
punkter anser vi har ökat validiteten i vår studie. 
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6.5 Etiska regler 
 
Under arbetet med vår studie har vi inhämtat kunskaper om vad det finns för regler och 
normer inom forskningsetik. Vetenskapsrådet (2002) innefattar forskningsetiska principer 
inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Där beskrivs syftet med de 
forskningsetiska principerna som ska ge normer om förhållandet mellan forskare, 
undersökningsdeltagare och uppgiftslämnare. Det grundläggande individskyddskravet kan 
konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på forskningen. 
 
Det första är informationskravet, där forskaren skall informera de berörda om forskningens 
syfte och att deltagandet är frivilligt. De har rätt att avbryta sin medverkan och att uppgifter 
som de har lämnat inte kommer att användas till något annat än i syfte med undersökningen. 
Denna information gjordes av oss både personligen och delvis i ett missivbrev som delades 
ut tillsammans med self reporten. 
 
Samtyckeskravet innebär att deltagarna som medverkar i undersökningen själv har rätt att 
bestämma över sin medverkan om hur länge och på vilka villkor de ska delta. De har rätt att 
avbryta sin medverkan utan att detta medför negativa följder för dem. I sitt beslut att delta 
eller avbryta sin medverkan får inte undersökningsdeltagaren utsättas för påtryckning eller 
påverkan. Vårt metodval self report innebar att respondenten själv skrev ned sina egna 
reflektioner och tankar om frågeställningarna. Detta skapade inga tillfällen för några 
påtryckningar från oss och valet att avbryta sin medverkan informerades om vid 
utlämnandet av self reporten. 
 
Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om alla i undersökningen ges största möjliga 
konfidentiellitet och personuppgifterna skall förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem. 
Även detta meddelades i missivbrevet till respondenterna i vår undersökning. 
 
Nyttjandekravet innebär att de insamlade uppgifterna endast får användas för 
forskningsändamål. 
 
Betydelsefullt för oss var våra respondenters medvetenhet om vad för rättigheter som gällde 
när de valt att medverka i studien. Det fick inte ske misstag som eventuellt medförde avhopp 
vilket kunde ha blivit avgörande för vårt slutgiltiga resultat. 
 
 

7. Resultat 
 
I denna del av studien kommer resultatet att belysas utifrån fyra huvudkategorier som visat 
sig under analysarbetet. Pedagogens syn på utomhuspedagogik, pedagogens roll inom 
utomhuspedagogik, metoder för utomhusverksamhet samt barns lärande och utveckling i 
utemiljön, vilka i sin tur innehåller underrubriker samt citat som är betydelsefulla för 
undersökningen. Vidare nämns respondenterna vid fingerade namn. 
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7.1 Pedagogens syn på utomhuspedagogik 
 
Under denna rubrik presenteras följande aspekter av synen på utomhuspedagogisk 
verksamhet enligt respondenternas texter: verksamhet som bedrivs utomhus, växelverkan 
mellan utomhus och inomhusmiljö samt en spontan och ej situationsbunden plats. 
 
 
7.1.1 Verksamhet som bedrivs utomhus 
 
I beskrivningarna visas att utomhuspedagogik är samspel och nyfikenhet i en stimulerande 
miljö. En stor del av respondenternas text framhåller all utomhusvistelse som en pedagogisk 
verksamhet även om aktiviteten inte är planerad av en vuxen. Övervägande antalet beskriver 
att barn och elever i utevistelsen genomför praktiskt arbete. Enligt en text är allt som sker 
utomhus på förskola, skola och fritidshem utomhuspedagogisk verksamhet. Utomhusmiljön 
beskrivs av respondenterna som en plats där barn och elever ges möjlighet till att vistas i 
olika miljöer. 
 

Det är ingen idé att sitta inomhus och tala om hösten om de inte ”ser” vad jag talar 
om. Du har vunnit mycket om du kan visa dem direkt vad du talar om. Gör det så 
konkret som möjligt, låt barnen vara ”görare” dvs att praktisera det vi talar om. 
(Astrid, förskoleklass) 
 
En dag i maj begav sig jag och ytterligare en pedagog oss till skogen med våra 5 och 
6 åringar. Denna dag var det vackert väder och solen sken, plötsligt hamnade vi i en 
myrinvasion. Barnen började skratt och sa att det killade på benen. Vi tog kort på 
myrorna och barnen sedan traskade vi hemåt. Väl hemma fortsatte myrpratet och vi 
ställde frågan: Vad tror ni att myrorna tänket på. (Ellen, förskola) 
 

 
7.1.2 Växelverkan mellan utomhus och inomhusmiljö 
 
I resultatet framkommer att några respondenter anser verksamheten inomhus och utomhus 
som ett komplement till varandra. I texterna framkommer att material från skogsutflykter tas 
in i verksamheten inomhus. Enligt pedagogernas texter stimuleras barn genom att använda 
utomhusmaterial även i verksamheten inomhus. 
 

Att vara pedagogisk utomhus är lika självklart som att vara det inomhus, det är bara 
olika sorters rum […] Jag tror att vi måste börja se alla våra pedagogiska rum som 
komplement till varandra, det ena är inte bättre än det andra. (Ellen, förskola) 
 
I matten håller vi just nu på med området sortering. Första lektionen handlade om 
städning och hur man städar (sorterar) barnen fick en mängd olika leksaker […] 
sedan diskuterade vi gemensamt hur vi skulle sortera […]. Andra lektionen gick vi 
ut. Nu skulle barnen hitta olika naturmaterial som de skulle samla på sig i ex löv, 
kottar, pinnar, stenar, blommor. Sedan skulle vi börja sortera men hur? (Andrea, 
förskoleklass) 
 
[…] så är det tussilago och några vitsippor som de har plockat. Tillsammans tittar vi 
på blommorna. […] väl hemma på förskolan igen sätter vi blommorna i en vas och 
de andra barnen i gruppen som ej var med i skogen blir intresserade. (Kristel, 
förskola) 
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7.1.3 En spontan och ej situationsbunden plats 
 
Utomhuspedagogik beskrivs som spontan av fler respondenter. I utomhuspedagogisk 
verksamhet kan situationer som uppkommer enkelt tas till vara visar pedagogernas 
beskrivningar. Samtal, reflektioner och diskussioner skapas spontant i miljön utomhus 
beskriver flertalet. Utomhuspedagogisk verksamhet kan ske på gården eller i skogen enligt 
pedagogernas texter. Utomhusmiljön beskrivs av ett flertal respondenter som ett 
ämnesövergripande område. 
 

Kunskap och lärdom om de vi pratar om varierar från gång till gång, sist såg vi ett 
rådjur, då pratade vi mycket om det. Vi kom hem fick vi ta reda på, vad rådjur äter, 
hur de låter osv. vi väljer att ta till vara på inlärningssituationer som uppkommer 
spontant och det gör ju den hela tiden. ( Helena, förskola) 
 
Vi har inte någon bestämd plats som vi går till utan vi går så länge och intresse och 
motivation finns. Vi stannar ofta och tittar på skalbaggar, svampar, mossa, hallon 
mm. ( Helena, förskola) 
 
På väg hem igen hör jag på deras samtal att de snappat upp en del vad som händer. 
De kommenterar olika saker i naturen på vägen ner […] (Astrid, förskoleklass) 
 
I utomhuspedagogiken finns det stora möjligheter att föra in de olika ämnen som 
finns, ex NO, bild, idrott. Det gäller bara att inse detta!!! ( Jan, skola) 

 
 
Sammanfattning och tolkning 
 
Vi kan sammanfattningsvis konstatera att pedagogerna har ett flertal olika sätt att se på 
utomhuspedagogisk verksamhet. De flestas beskrivningar handlar om spontanitet och 
samspel mellan både barn, elever och pedagoger. En del pedagoger är överens om att det bör 
ske ett samarbete mellan verksamheten utomhus och inomhus, eftersom det skapar ett större 
perspektiv för barn och elever. Det är även vanligt att spontant ta till vara på olika ämnen 
utomhus vare sig det handlar om hoppa, räkna, tala eller rita.  Samtalsforum sätts som 
betydelsefulla delar i det utomhuspedagogiska arbetet och kan enligt flertalet respondenter 
vara ett bra hjälpmedel i det sociala sammanhanget. Enligt vår åsikt behöver det inte betyda 
att barn och elever tar in ”bättre” kunskap om undervisningen sker i skogsmiljö utan fler 
platser anses som lämpliga. 
 
 

7.2 Pedagogens roll inom utomhuspedagogisk verksamhet 
 
I detta avsnitt skildras pedagogens roll i den utomhuspedagogiska verksamheten. Vi belyser 
rollen utifrån respondenternas skrivna texter: möta barn och elevers behov, skapa trygghet 
och dokumentationens roll. 
 
 
7.2.1 Möta barn och elevers behov 
 
En uppgift som pedagoger har i verksamheten utomhus som framkommer i beskrivningarna 
är att möta barn och elevers behov där de befinner sig och pedagogens roll innefattar hur den 
kunskap som barn redan har måste tas till vara. En text beskriver hur pedagogen bör vara 
medveten om att varken ge för svåra eller enkla uppgifter i miljön utomhus, i annat fall kan 
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barn och elever inte gå framåt i sin utveckling samt acklimatisera sig i miljön utomhus. En 
beskrivning påvisar hur pedagogen måste se till barns välbefinnande, det är inte tillräckligt 
att bara stimulera eller utmana barnet, mår barnet inte bra kan de inte heller koncentrera sig 
på uppgiften. De situationer som spontant uppstår då barn och elever befinner sig i miljön 
utomhus ska tas till vara. En text beskriver att användandet av utomhuspedagogisk 
verksamhet ibland upplevs som svårt att genomföra när det inte finns tillräckligt med 
pedagoger i en barngrupp. 
 

Viktigt att startuppgifter är på en sådan nivå så man får med sig alla. Sedan kan man 
höja svårighetsgraden gärna på olika nivåer eftersom barnen griper an o förstår 
uppgiften på olika sätt. ”Positiv coaching”, hjälper barnen att känna att just de har 
lyckats. (Jan, skola) 
 
Men det handlar inte bara om att stimulera barnen på rätt sätt, det är också viktigt att 
se till barnens välbefinnande. Ett barn som inte mår bra, är trött, inte ätit frukost, haft 
det oroligt hemma eller bråkat med en kompis kan ha det mycket svårt att 
koncentrera sig på stundens uppgift, istället har de ofta tankarna på annat håll. 
(Tomas, förskoleklass) 
 
[…] Min roll är inte att lära barnen det som jag tycket är viktigt utan att fånga deras 
intresse och nyfikenhet och framförallt lust att lära. (Ellen, Förskola) 
 
Jag försöker också att få barnen att tycka det ska vara roligt att vara ute på gården. 
Det skulle vara önskvärt att ha en mer medveten verksamhet ute på gården men 
tyvärr är det svårt att genomföra på grund av för lite personal och för mycket barn. 
När vi är ute är vi ofta inte all personal för att någon är och planerar. ( Monika, 
förskola) 
 

 
7.2.2 Skapa trygghet 
 
Övervägande av respondenterna beskriver att de själva måste vara bra förebilder, lyssnande 
samt genuint intresserade av miljön utomhus. Enligt pedagogernas self report skapar 
engagemang och intresse trygghet hos barn och elever. Ett fåtal beskriver i texten om barn 
och elever upplever att pedagogen är trygg i miljön utomhus, kan miljön uppfattas som en 
mer rolig och intressant plats att vistas i. 
 

En stor uppgift som pedagog är att väcka barnens intresse och hålla vid liv […] detta 
gör jag genom ett äkta engagemang och genom att ha skapat ett förtroende hos 
barngruppen/klassen. (Jan, förskola) 
 
Pedagogen måste även vara uppmärksam, lyssnande och inspirerande och tillåtande 
om ex något blir lite fel ibland. (Malin, förskola) 
 
Den miljö som barn och elever vistas i bör vara trygg men ändå utmanande till att 
vilja lära mer. (Kristel, förskola) 
 

 
7.2.3 Dokumentationens roll 
 
Två respondenter skriver i sina texter om dokumentation. Dessa två beskriver att 
dokumentation inom utomhuspedagogisk verksamhet är till för att synliggöra barn och 
elevers eget lärande och skapa delaktighet. Observation beskrivs enligt pedagogernas self 
report som ett bra verktyg. 
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Det är viktigt att tillsammans med barnen dokumentera och reflektera kring barns 
eget lärande, att visa dem att de är en del i sitt eget lärande framförallt. (Ellen, 
förskola) 
 
Barn lär ju hela tiden. Vi arbetar mycket med dokumentation, portfolio och 
bilder/fotografering. (Helena, förskola) 
 
För oss pedagoger är observation ett viktigt verktyg för att kunna se var varje barn är 
i sin utveckling […] (Kristel, förskola) 
 
 

Sammanfattning och tolkning 
 
Många belyser i sina texter att pedagogens egen roll i verksamheten utomhus har en 
väsentlig betydelse om barn och elever skapar en god relation till utomhusmiljön. Mår barn 
inte bra är det inte lätt att få kunskapsutveckling, enligt en respondents text. Pedagogen 
måste vara försiktig med att gå för fort fram och uppmärksamma var barnet befinner sig 
kunskapsmässigt samt hur väl de känner sin utomhusmiljö beskriver flertalet i sina texter. 
Det upplevs av en respondent att barn och elever inte tillräckligt får utlopp för 
undersökandet i miljön utomhus på grund av för få pedagoger i barngruppen. Det beskrivs 
av ett fåtal respondenter att dokumentation är en del i pedagogens arbete som synliggör 
barns och elevers utveckling. 
 
 

7.3 Metoder för utomhusverksamhet 
 
I följande avsnitt sammanfattas respondenternas skrivna texter, hur de praktiskt arbetar med 
utomhuspedagogik: temaarbete och grupparbete, friluftsdag och utedag, matematiska, 
naturorienterade och motoriska strategier samt att använda skapandemetoder. 
 
 
7.3.1 Temaarbete och grupparbete 
 
I pedagogernas self report beskrivs hur de arbetar temainriktat i utomhusmiljön. Teman som 
framställs handlar om kretslopp, plantering, myrstacken, årstider, blommor, från ägg till 
groda, naturen, vatten med mera. Naturen, skogens material samt gården och skolgårdens 
ytor används vid temaarbete. Pedagogernas texter beskriver grupparbeten som ett arbetssätt 
där barn och elever får känna sig delaktiga. Exempel på grupparbeten är fågelräkning, 
skolgårdsorientering samt att göra upp eld. Alla använder sig av temaarbete i miljön 
utomhus. I texterna framkommer att det är genom upplevelser och erfarenheter som barn 
och elever lättare kommer ihåg samt tycker aktiviteterna blir mer intressanta. 
 

Eleverna måste känna sig delaktiga […] en del elever måste man hitta teman som de 
känner igen sedan tidigare. Jobba i grupper då stimulerar eleverna varandra. 
(Monika, skola) 
 
Jag tycker att utomhuspedagogik eftersom eleverna får möjlighet att ”lära i 
verkligheten”. De ser, känner, hör- använder alla sina sinnen vilket gör att de 
kommer ihåg det de gjort. (Charlotte, skola) 
 
Detta tema tog tid! Vi pratade myror hela maj och juni månad, men oj vad massa 
spännande saker vi lärde oss. (Ellen, förskola) 
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7.3.2 Friluftsdag och utedag 
 
Alla texter beskriver att utedag bedrivs en gång i veckan på deras förskola eller skola. Ett 
flertal skriver att de genomför olika planerade aktiviteter på utedagen medan andra beskriver 
aktiviteterna som fria. I texterna framkommer att skolan använder friluftsdagar, det är något 
som sker ett par gånger per år. I beskrivningarna visas att friluftsdag är en aktivitet som 
sammansvetsar och bygger på samhörigheten i barngruppen. 
 

Att gå ut i skogen och grilla korv är en aktivitet som brukar vara uppskattat av 
barnen. Här får man in nästan alla former av undervisning/inlärningssituationer utan 
att barnen själva vet om det. Hur man gör upp eld, vad krävs det för att kunna tända 
en eld, var får man göra upp eld, vad är viktigt att tänka på. Allemansrätten, motorik, 
ansvarstagande, gruppkänsla, fritt skapande m.m. Man kan göra denna lista hur lång 
som helst. (Tomas, förskoleklass) 
 
Att se det kompetenta och nyfikna barnet och låta dem pröva sin kunskap, ”learning 
by doing” […] (Marie, förskola) 
 
 

7.3.3 Matematiska och motoriska strategier i utemiljö 
 
Ett flertal i skolan beskriver utomhuspedagogik som en användbar metod i flera ämnen 
såsom naturorientering, matematik, idrott och bild. Räkna kottar, pinnar eller sten beskrivs i 
texterna som ett enkelt material att arbeta praktiskt med. En förskola använder befintliga 
plattor på gården för att antalsräkna, göra jämförelser och aktivt hoppa i rutorna. En skola 
mäter omkretsen på fotbollsplanen tillsammans med hela klassen. I beskrivningarna visas att 
utomhusaktiviteter är fri lek, rörelse och motoriska aktiviteter. 
 

Att gå, klättra, rulla, krypa och springa i alla möjliga olika terränger. Jag är 
övertygad om att bra motorik gynnar utvecklingen inom alla olika kategorier. 
(Marie, förskola) 

 
Det kan vara allt från att sitta i sandlådan och gräva då får man in allt från matematik 
språk till motorik. Men om jag nu måste välja ett exempel så kan jag ta den klassiska 
utomhusmiljön, skogen. (Ellen, förskola) 
 
Ett annat exempel är att vi på vår gård är omgivna av kvadratiska plattor på marken, 
de kan man ha till mycket än bara vanliga gångplattor. Vet ni hur många det finns på 
vår gård? […] Hur många kan det stå i samma ruta? osv osv. Det gäller att se 
möjligheter. (Ellen, förskola) 

 
 
7.3.4 Skapande 
 
Sång, sagopåsar, berättarsagor, lek med naturmaterial och stafflimålning beskrivs som 
skapande aktiviteter i verksamheten utomhus. Genom utomhusaktiviteter ges barn och 
elever möjlighet till att tänka, blunda och filosofera enligt en text. En respondent skriver att 
barnen får, om de vill, berätta egna tankar. Kreativitet i samband med fritt skapande 
utomhus är utvecklande enligt några få texter. 
 

Ibland har vi någon planerad aktivitet tex. Lek eller sång/sagopåse med oss, men 
oftast upptäcker vi och leker med det som finns i naturen som pinnar, kottar mm. 
(Helena, förskola) 
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Barnen går i ett led efter pedagogen barnen släpps av på olika platser skogen ganska 
nära varandra där får de sitta tysta och tänka, blunda och filosofera sedan samlar vi 
upp barnen i ett led igen går och sätter oss på samlingsplatsen och varje barn får 
berätta sina tankar om de vill. (Malin, förskola) 
 

 
Sammanfattning och tolkning 
 
Efter analys av materialet upptäcktes att åsikterna angående vilka metoder som pedagoger 
använder sig av i utomhuspedagogiska syften varierade. Temaarbete med barngrupp upplevs 
av flertalet som ett bra arbetssätt. I resultatet framkommer olika uppfattningar om hur 
utedagen egentligen ”ska” vara utformad, några önskar planerad verksamhet medan andra 
förespråkar fria aktiviteter. Naturmaterial beskrivs som användbart material för barn och 
elever i matematik eller naturorienterade ämnen utomhus. Motoriska aktiviteter, rörelse och 
fri lek beskrivs som utomhusaktiviteter. 
 
 

7.4 Barn och elevers lärande och utveckling 
 
7.4.1 Hur sker lärandet i miljön utomhus? 
 
I beskrivningarna visas hur barn och elever lär med alla sina sinnen, genom att blunda, 
lyssna på ljud och känna lukter i utomhuspedagogisk verksamhet. Flertalet av 
respondenterna skriver hur barn och elever lär av varandra i en stimulerande och varierande 
miljö utomhus. Det beskrivs hur barn och elever lär i leken tillsammans med andra och hur 
barn och elever lär genom att upptäcka. Samtalssituationer och diskussioner beskrivs av ett 
stort antal som en lärande del. 
 

Att barnen får vara med och se, känna och tillsammans med andra få utveckla en 
dialog som leder fram till utveckling och lärande. Jag tror att det barnen upplevt gör 
att de kommer ihåg bättre. (Elin, förskola) 

 
Delaktighet för barn och elever beskrivs i pedagogernas self report som en viktig del för hur 
ett lärande sker. Enligt pedagogernas texter bygger lärandet på att barn och elever tycker 
aktiviteterna är roliga. Ett fåtal texter beskriver att lärande sker i olika miljöer samt ett 
tillåtande klimat. 
 

Självfallet underlättas inlärningsprocessen om barnet är intresserad av ämnet, att 
man har rätt material och att dessa finns i en passande miljö samt att man får tid på 
sig. (Jan, skola) 

 
Om ett intresse av miljön utomhus finns hos barn och elever vill de också lära mer beskrivs i 
pedagogernas texter. Miljömedvetandet för barn och elever i utomhuspedagogisk 
verksamhet tar fyra av respondenterna upp i texten som en del av lärandeprocessen. 
 

[…] lära barnen att trivas och ha kul i naturen samtidigt som vi lär och upptäcker 
naturen. Det är viktigt att väcka ett naturintresse som ska skapa respekt för vår natur 
och genom det bli miljömedveten. (Monika, förskola) 

7.4.2 Vad lär sig eller utvecklar barn och elever i miljön utomhus? 
 
Flertalet beskriver i sina texter att verksamheten utomhus utvecklar nyfikenhet, känsla och 
förståelse. I texterna framkommer att trygghet, intresse samt språklig utveckling är 
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utvecklande i miljön utomhus. I beskrivningarna visas att lärande som skapas kan vara 
samspel, samarbete, förtroende samt motivation. Enligt pedagogernas self report utvecklar 
barn och elever motoriken i miljön utomhus. Samtal samt känna tillhörighet i en grupp kan 
utvecklas enligt några texter. Miljömedvetandet växer enligt ett fåtal respondenters text om 
barn och elever utvecklar ett förhållande till naturen och dess område. 
 

Vi pratar om vad vi hittar på våra äventyr, alltså utvecklar vi språket. (Helena, 
förskola) 

 
I april månad ser jag att några flickor är intresserade av att plocka blommor på väg 
till vårt skogsställe. När vi kommer fram sitter vi ned tillsammans och flickorna får 
visa sina buketter för de andra barnen. […] Tillsammans tittar vi på blommorna. Vi 
pratar om färgen, formen, jämför blad och kommer tillsammans fram till vad 
blommorna heter. (Kristel, förskola) 

 
 
Sammanfattning och tolkning 
 
Enligt pedagogerna finns det en mängd olika faktorer som är utvecklande för barn och 
elever i utomhuspedagogisk verksamhet Med samtal, diskussioner och reflektioner 
tillsammans mellan pedagog, barn och elev byggs ett förtroende. Flertalet av respondenterna 
anser sig kunna skapa förbindelse med det som barn och elever upplever utomhus och sedan 
befästa det i litteratur. I resultatet framkommer samspel och lek som ett sätt där barn och 
elever kan lära av varandra. Motivation och intresse kan påverka barn och elevers lärande. 
Ett fåtal respondenter beskriver i texten att barn och elever är i behov av att få ett 
naturintresse väckt. 
 
 

8. Diskussion 
 
I följande avsnitt diskuteras val av metod samt de resultat som har framkommit i studien. Vi 
tar även upp de didaktiska konsekvenser som observerats utifrån resultatet och 
respondenternas skrivna svar. Slutligen ger vi förslag på vidare studier som är av intresse för 
det studerade området. 
 
 

8.1 Metoddiskussion 
 
Vi har valt self report som metod för att, som tidigare nämnts, låta respondenterna skriva ner 
sina tankar och reflektioner utifrån de sammansatta frågorna i lugn och ro utan vår påverkan. 
Metoden gav respondenterna ”frihet” och resulterade i ett brett och innehållsrikt material att 
arbeta med. Ett flertal har meddelat att de upplevde metoden enklare jämfört med att snabbt 
behöva tänka till som vid en personlig intervju. Respondenterna framhöll även att metoden 
inte var stressande och att de själva kunde välja tidpunkt att skriva. Vi kunde även ha använt 
oss av intervjuer men då flertalet av respondenterna var bekanta befarade vi att det skulle bli 
svårt att hålla sig inom undersökningens ramar. Detta kunde för oss ha inneburit att intervjun 
blivit för personlig samt att tillräckligt med material inte kunde ha erhållits. 
 
Valet av metod innebar också att vi inte behövde medverka medan respondenterna svarade 
på frågorna, istället kunde vi fokusera på de resterande delarna av undersökningen. Detta 
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ansåg vi som ytterligare ett skäl till att välja self report-metod. De flesta respondenter har 
varit tillmötesgående och lämnat in self reporten i tid. Vi har inte behövt ringa och påminna 
och endast någon har önskat att förlänga tiden med tre dagar. 
 
Under studiens gång har vi uppfattat att våra frågeformuleringar inte varit tillräckligt tydligt 
formulerade. I vår andra fråga utgår vi från att respondenterna själva ska förstå att det är 
utveckling och lärande i utemiljön som ska beskrivas trots att vi inte skriver det specifikt. Vi 
erhöll dock bra och innehållsrikt material, det kan bero på att respondenterna varit väldigt 
kompetenta och förklarat utifrån de didaktiska frågorna, vad, hur och varför. 
Respondenterna fick tillsammans med frågorna ett missivbrev och där står beskrivet vad 
syftet med studien var. Detta kan vara ytterligare en anledning till att de var medvetna om 
vad de skulle synliggöra i self reporten. Respondenterna tolkade frågorna som vi hade 
hoppats på, trots vårt misstag. En valmöjlighet som fanns var att be respondenterna om 
ytterligare kommentarer men eftersom respondenterna verkligen engagerat sig och svarat 
utförligt kände vi att vårt syfte i undersökningen kunde bli besvarat. Vi anser att metoden 
har varit tillfredsställande men det är viktigt att verkligen tänka över sina frågor eller 
frågeställningar extra noga. 
 
 

8.2 Resultatdiskussion 
 
I följande avsnitt resonerar vi kring de huvudkategorier som synliggörs i resultatet utifrån 
vårt syfte, vilken syn pedagoger i förskola och skola har på utomhuspedagogik, hur 
pedagoger beskriver att de arbetar med utomhuspedagogik samt vad som utvecklar barns 
lärande i utemiljön. Detta diskuteras i relation till tidigare forskning, annan relevant litteratur 
och den teoretiska ram som följer studien. 
 
 
8.2.1 Syn och metod 
 
I stort sett alla respondenter har tagit upp praktiskt arbete som en metod i användandet av 
utomhuspedagogisk verksamhet. Centrum för miljö och utomhuspedagogik (2004) beskriver 
utomhuspedagogik som ett växelspel mellan egna upplevelser, erfarenheter och litterärt 
bildande. Detta relaterar vi till Deweys (1980) teori gällande erfarenhetslärande som han 
menar består av två delar, samspel och sammanhang. Vid interaktion mellan barn och vuxna 
samt barn och barn sker ett ständigt samspel. Barnets tidigare erfarenheter förenas med nya 
upplevelser där miljön, samt pedagogens agerande blir en viktig del i lärandet. Dewey 
påvisar att praktisk kunskap är lika viktig som den teoretiska kunskapen och det teoretiska 
kan ibland åsidosättas. Likväl Vygotskij (1934/2001) anser att lärande skapas i ett socialt 
sammanhang samtidigt som en kommunikativ process sätter igång. Dessa funktioner tränar 
barn och elever i praktiskt arbete utomhus. Barn kan enligt vår och ett flertal respondenters 
åsikt koppla ihop sina erfarenheter med upplevelse, därför kan de också komma ihåg bättre. 
Utomhuspedagogisk miljö är enligt vår åsikt en bra plats för det praktiska arbetet då barn 
utvecklar sin fantasi och kreativitet. Dahlgren och Sczepanski (2007) anser att den 
grundläggande idén för utomhuspedagogisk verksamhet är att skapa förutsättningar för 
konkreta upplevelser i uterummet. Lärandet baseras på sinnliga erfarenheter och social 
delaktighet, snarare än teoretiska studier. 
 
Respondenter beskriver att det finns samarbete hur verksamheten inomhus och utomhus 
samt att de olika rummen kompletterar varandra. De två komponenterna tillsammans anser 
pedagogerna ökar barns och elevers stimulans. Redan Pestalozzi, enligt Svedberg och Zaar 
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(1995), förespråkade ett samband mellan den teoretiska och den praktiska verksamheten. 
Pestalozzi menade också att teorin i grunden kunde starta ett lärande och sedan fortskrida i 
praktiskt arbete i miljön utomhus. Till lika är Szcepanski (2007) förvissad om att 
verksamheterna som bedrivs inomhus samt utomhus bör ses som en naturlig del hos barn, 
elever och pedagoger. Kompletterande aktiviteter, menar författarna, ökar nyfikenhet och 
motivation samt blir en naturlig del av lärandet. Dahlgren (2007) är av den åsikten att skolan 
har kommit att bli en generell teoretisk kontext medan erfarenheter, iakttagelser och 
handling har trängts undan. Författaren anser att samhörighet mellan kultur och naturmiljö 
som barn och elever skapar genom sammanhang, och som inte är textbaserat lärande, likväl 
kan gynna lärandet om ekologi som demokrati. Han menar vidare att pedagogerna måste se 
samband och skapa undervisning som är i harmoni med varandra, både vad gäller utomhus 
och inomhusbaserat lärande. Vi delar inte Dahlgrens uppfattning om hur skolan idag enbart 
är en textrelaterad verksamhet. På senare tid upplever vi att förskola och skola, på grund av 
framtagna forskningsresultat gällande rörelse och dess viktiga funktioner för ett vidgat 
lärande, försöker ändra utseende och innehåll i verksamheten. Berg (2004) kommer i sitt 
resultat fram till att barn som är deltagare i naturförskola och vistas i utomhusmiljö, bättre 
klarar av sina motoriska färdigheter. Vi anser självfallet att utifrån dessa resultat behöver 
verksamheternas innehåll tänkas över. Men enligt vår erfarenhet fokuseras det mer på ett 
aktivt deltagande både psykiskt och fysiskt för barn och elever i dagens verksamhet. Vi 
menar att pedagoger i dagens förskola och skola är medvetna om varför barn och elever 
behöver en utomhusmiljö för att aktivt kunna inhämta kunskaper. 
 
I undersökningen framgår att några respondenter anser utomhuspedagogik vara ett varierat 
och ämnesövergripande område. Vi vill belysa Ellens reflektion då hon beskriver 
utomhuspedagogik som till exempel att sitta i sandlådan och gräva tillsammans. Ellen menar 
att vid sådana tillfällen ges barn möjlighet att ta till sig både språkliga, motoriska och 
matematiska kunskaper. Detta kan relateras till Lpfö 98, där lärandet ska bilda en helhet 
samt att pedagogen ska stimulera barns nyfikenhet och intresse att lära. Som verksamma 
pedagoger i förskola och skola anser vi att det är viktigt att vara medveten om hur lärande 
sker. Alla situationer som uppstår under dagen så som dukning, samling, lek, sagopåse, 
fruktstund med mera kan bestå av de områden som pedagogen i exemplet ovan beskriver. 
Ytterligare jämförelse kan göras med Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) som beskriver 
motoriska förmågor som avgörande för om barn och elever ska klara av att vidareutvecklas i 
andra leksituationer eller lärandesituationer. Ellens text beskriver hur barn i 
utomhuspedagogisk verksamhet sammanlänkar olika motoriska, matematiska samt språklig 
situationer. Detta skapar enligt Grindberg och Langlo Jagtøien en bra förutsättning för att 
parallellt klara av och ta emot andras budskap eller information. Att träna många funktioner 
på en gång krävs för en vidareutveckling av barns kunskaper. 
 
Undersökningen visar pedagogers tankar om var utomhuspedagogik egentligen bör bedrivas. 
Ett flertal pedagoger anser att utomhuspedagogisk verksamhet fungerar om den bedrivs på 
gården eller i skogen. Sandell (2004) menar att pedagoger måste se förbi gården och skogen 
och istället förhålla sig till andra miljöer som de kan använda sig av i 
utomhusundervisningen. Även vi, liksom Dahlgeren och Szczepanski (2004), tror att det är 
möjligt att utforska samt uppleva utomhus på andra arenor, som exempelvis skridskobanan, 
soptippen eller återvinningscentralen. Friluftsfrämjandets verksamhet I Ur och skur har till 
skillnad från Sandell, Dahlgren och Szczepanski åsikten att pedagogerna främst genom 
aktiviteter i skogsmiljö vill uppfostra och undervisa barn och elever. Enlig Drougge (2002) 
handlar I Ur och skurs grundtanke om att barn och elever utvecklar sin kreativitet och 
skaparförmåga med hjälp av naturen. Vi anser att oberoende av vilken utomhusmiljö barn 
och elever befinner sig i kan ett lärande ske. Om dessa två tankesätt tillsammans bildar en 
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helhet menar vi att barn och elever vidgar sina kunskaper samt får ett vidare perspektiv av 
hur utomhuspedagogik kan utövas. 
 
Fyra av respondenterna beskriver att miljömedvetenhet är något som barn behöver ta del av i 
sin lärandeprocess. Enligt Braute och Bang (1994) föds vårt naturintresse redan i unga år. 
Av detta skäl anser författarna att förskola och skola ska inbjuda till verksamhet som skapar 
en relation med miljön utomhus. Detta kan medföra ett lärande och intresse för naturen. 
Tillika menar Klang et al. (2000) att barn behöver vistas i natur från tidig ålder. Bedriver 
pedagoger verksamhet regelbundet i miljön utomhus skapar barn en trygghet samt 
förtrogenhet med naturen. Författarna utgår från friluftsfrämjandets trappa som grund. Om 
pedagoger lyfter miljömedvetenhet i verksamheten tror vi att det kan medföra att barn i 
framtiden skapar respekt för naturen. 
 
 
8.2.2 Temaarbete och lek 
 
Temaarbete och fritt skapande menar respondenterna har en framträdande roll när aktiviteter 
genomförs i verksamheten på gården, skogen eller miljön runt omkring barn och elever. Här 
vill vi relatera till en respondents åsikter kring temaarbete. I texten beskriver pedagogen 
temaarbete utomhus angående ägg till groda som en stimulerande process, där barn blir 
delaktiga genom att uppleva, se och känna. Pedagogen menar vidare att barn kommer ihåg 
bättre genom upplevelser och aktiviteten uppfattas av barnen som roligare. Även Dahlgren 
(2007) menar att utomhuspedagogiken utgår från sinnliga erfarenheter och upplevelser. Där 
till lägger författaren stor vikt vid hur den sociala delaktigheten kan gynnas i verksamhet 
som bedrivs utomhus. Med detta arbetssätt menar författaren att barn och elever kan knyta 
samman detaljer som tanke och känsla vilket bildar en helhetsbild för barn och elever. Detta 
stämmer överens med våra tankar om verksamhet i utomhusmiljö. Vi, som verksamma 
pedagoger i förskola och skola, använder ständigt miljön utomhus, där barn får känna, se, 
lukta och lyssna. Detta, anser vi, ger barn en mer verklig känsla jämfört med att enbart titta 
och läsa i en bok när vi samtalar om till exempel blommor. Därför menar vi att 
verksamheterna utomhus samt inomhus måste knyta an till varandra och inte ses som två 
separata inlärningsplatser. Likväl Dewey (1980) anser konkreta upplevda situationer vara 
sinnesstimulerande och ingen sinnesträning som genomförs sittande i skolbänken kan 
jämföras med upplevda sammanhang i miljön utomhus. 
 
Vårt resultat visar på hur pedagoger beskriver leken som ett område där barn kan lära av 
varandra och stimuleras till upptäckter. Vi anser att tillvägagångssättet kan vara en social, 
motorisk träning där fantasi och kreativitet stärks. Leken i olika utomhusmiljöer skapar 
inspiration till att hoppa, springa, kasta, sparka med mera och oftast sker detta i en social 
gemenskap. Enligt Sandberg och Vuorinen (2008) ger leken en frihetskänsla där lärande och 
lek förenas genom upplevelser och erfarenheter i kreativa miljöer. Författaren hävdar också 
att socialt samspel främjas i leksituationer. Vidare påpekar Grinberg och Langlo Jagtøien 
(2000) hur barn och elevers motoriska stimulans i redan tidigt stadie bör ligga i fokus för 
verksamhetens innehåll. Med ett väl fungerande rörelseschema ökar barns chanser till att 
både utvecklas socialt i leken samt kunskapsmässigt. Barn behöver då inte tänka på sina 
rörelser när de samtidigt tar in ny information. 
 
Grahn et al. (1997) påvisar vikten av utformandet av miljön i förhållande till barn och 
elevers utveckling. Författarna menar att utformning av miljö kan hämma barn på 
upptäcktsfärder eller lek i miljön utomhus. På grund av sterila miljöer där samhället inte 
lägger något intresse i att anlägga kreativa områden skapas en svårighet för barn och elever 
att uppleva tillfredsställelse i miljön utomhus. Har verksamheten en miljö som inbegriper en 
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mångfald inspireras istället barn och elever till nya lekar. Vidare anser vi att leken utomhus 
kan vara spontan samt planerad men det ena behöver inte utesluta det andra. I resultatet visar 
respondenternas texter delade meningar i denna fråga. En del menar att 
utomhusverksamheten ska vara planerad medan andra förespråkar fri lek. Sandberg och 
Vuorinen (2008) beskriver hur barn och elever upplever lek som en frihetskänsla och en 
spännande aktivitet. I leken kan barn och elever skapa sina egna föreställningar om vad som 
ska hända. Stephenson (2002) upplever leken utomhus som en plats utan väggar där 
pedagogen inte lika ofta sätter gränser eller kontrollerar som i leken inomhus. Oavsett om 
leken ibland är planerad och styrd ur ett pedagogiskt synsätt eller av fri art menar vi att barn 
och elever klarar av att vidareutvecklas. En kombination av båda metoder tror vi skapar en 
helhet. 
 
 
8.2.3 Pedagogens roll 
 
Vi kan av våra respondenters åsikter utläsa att pedagogens roll uppfattas som väsentlig för 
barns och elevers kunskapsutveckling. Enligt respondenterna ska pedagogen utgå från 
barnens kunskapsnivå och varken ge för svåra eller lätta uppgifter. Detta anser även 
Kihlstöm (1998) vara en betydelsefull del av pedagogens förhållningssätt. Författaren menar 
vidare att verksamheten ska utgå från barns befintliga utvecklingsnivå men pedagogen måste 
även kunna utmana barnet med svårare aktiviteter. Detta kan medföra att barns utveckling 
stimuleras istället för att hämmas. Tillika anser Nordlund, Rolander och Larsson (1997) att 
vikt bör läggas på barns och elevers eget intresse och nyfikenhet. Författarna menar att detta 
vidgar deras förmåga till kreativ utveckling. Vår åsikt stämmer till stor del överens med 
respondenternas samt refererad litteratur. Vi vill dock påpeka att i verksamheten utomhus 
kan ovana barn och elever uppleva naturen som skrämmande. Det som naturvana barn och 
elever gör i sin vardag, som exempelvis promenera i ojämn terräng, leka i skogen eller kasta 
snöboll, har måhända barn och elever med annan kulturell bakgrund aldrig tidigare upplevt. 
Pedagogen bör ansvara för att barn och elever får lära känna miljön och prova på i sin egen 
takt. 
 
Vi som verksamma pedagoger anser liksom ett flertal respondenter att vår roll i den 
utomhuspedagogiska verksamheten innebär ett upplysande och vägledande ansvar. Det är 
med vårt engagemang och intresse som vi kan skapa den miljö som barn och elever kan 
befinna sig, samt utvecklas i. Även Ericsson (2002) påtalar pedagogens uppgift att vara en 
vägvisare till barn och elever samtidigt som eget intresse och engagemang finns. Detta kan 
vi även koppla till Säljös (2000) och Vygotskijs (1934/2001) utgångspunkter för ett 
sociokulturellt lärande. Den vuxne och barnet utgör tillsammans ett samarbete där den vuxne 
agerar som en ledsagare. Ges barn denna förutsättning ökar kunskapsnivån från den 
befintliga till ny insikt. Barn utgår från den sociokulturella kunskapen som de redan besitter 
och först efter samverkan med en annan person kan ny individuell kunskap skapas. Enligt 
Lpo 94 och Lpfö 98 ska pedagoger stimulera, stärka samt ansvara för att barn och elever 
skapar ett intresse, nyfikenhet och lust till att lära. Detta anser vi stämmer överens med våra 
verksamheters grundtanke och med pedagogens uppdrag som synliggörs i de gällande 
läroplanerna. 
 
Tomas belyser i sin text att pedagogen måste fokusera på barns välmående, det är inte 
tillräckligt att bara stimulera och engagera barn och elever. Mår de inte bra utan är trötta, 
hungriga, oroliga eller har bråkat med en kompis kan det vara svårt att både motivera och 
intressera dem samt skapa nya intryck i miljön utomhus. Szczepanski (2007) beskriver en 
lärandemodell som visar på hur omgivningen påverkar barns mentala välmående. Han 
menar att hälsan och välbefinnande omger hela verksamheten utomhus och där av anser 
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författaren att om barns kropp fungerar och mår bra påverkas det positivt för 
lärandesituationer som uppstår. Vi anser självklart att pedagogen kan påverka hur barn och 
elever mår i förskola och skola men upplever en begräsning och svårighet i att kunna 
påverka i hemmet. Om pedagoger, föräldrar och barn har ett väl fungerande samarbete 
skulle det innebära att förskola och skola får en bättre helhetsbild av barnet. 
 
 

8.3 Didaktiska konsekvenser 
 
Vad vi kan utläsa från resultatet har respondenterna till stor del beskrivit att de i 
verksamheten använder sig av utomhuspedagogisk verksamhet. De flesta har påpekat 
utomhusverksamheten som mycket positiv och upplever det som ett roligt och intressant 
komplement till inomhusverksamheten. Studien har dock visat att vissa hinder kan 
förekomma i användandet av utomhuspedagogisk verksamhet. En respondent har i sin text 
beskrivit personaltätheten som en anledning till att den planerade utomhusförlagda 
verksamheten försämras. Visst kommer barngruppen ut på gården eller skolgården men 
utflykter och skogspromenader blir lidande. Av våra egna erfarenheter kan vi förstå hur 
denna pedagog resonerar och personalstyrkan kan vara en avgörande faktor för valet av 
aktivitet. Det är trots allt pedagogen som ska erbjuda barn och elever utomhusvistelse där de 
kan uppleva och uppfatta med sina sinnen. Om pedagogens förhållningssätt inte visar 
intresse av utomhuspedagogisk verksamhet är det självklart att barn och elever drabbas. 
 
I vårt resultat har respondenterna ansett att utomhuspedagogisk verksamhet bedrivs på 
gården, skolgården, närmiljön och skogen. Under studiens gång har vi studerat litteratur som 
knyter an till undersökningens syftet och det har medfört ett nytt sätt att tänka samt se 
utomhuspedagogik utifrån ett vidare begrepp. Enligt Sandell (2004) kan pedagogen se 
bortom dessa arenor och använda datorn som ett hjälpmedel då ett intresse för utomhusmiljö 
skapas hos elever. Med datorn som verktyg kan fler elever som eventuellt inte har skapat ett 
intresse för utomhusmiljö lockas till att exempelvis prova på orientering. Istället för karta 
och kompass hämtar eleven koordinater via cyberspace till en GPS-mottagare (geocashing). 
Därefter ger de sig iväg ut i naturen för att leta efter den angivna platsen. Samtidigt kan 
eleven erfara och uppleva händelser som sker på vägen. I framtiden tror vi att även skolans 
värld behöver leta efter kompletterande utomhusaktiviteter för att få elever att skaffa sig ett 
genuint naturintresse. Detta är något vi anser som en intressant metod att prova på när vi går 
tillbaka till våra verksamheter i förskola och skola. 
 
I vårt resultat har tre respondenter tagit upp dokumentation som ett bra hjälpmedel i 
utomhuspedagogisk verksamhet. Genom observation, digitala bilder, portfolio och 
reflekterande samtal menar pedagogerna att barn och elever känner delaktighet. Vi anser att 
genom samtal tillsammans med barn och elevers dokumenterade bilder och upplevelser kan 
vi synliggöra barn och elevers lärande, samtidigt som de själva medvetandegörs. Vi tycker 
att pedagoger bör se dokumentation som en viktig del i verksamheten i annat fall kan det 
innebära att barn och elever inte själva får ta del av sin egen utveckling. Av egen erfarenhet 
vet vi att barn och elever gärna sitter och tittar i sin portfolio och pratar med kompisen, 
pedagogen eller föräldern, tänker tillbaka och ser vad han eller hon har upplevt eller lärt sig. 
 
Resultatet visar att ett fåtal respondenter framhåller vikten av att ge barn och elever ett 
miljömedvetande. De beskriver aktiviteter som exempelvis att samla skräp eller slänga 
äppelskrutten i komposten som bra metoder för att åstadkomma ett miljöintresse hos barn 
och elever. Om aktiviteter av dessa slag inte genomförs i dagens förskolor och skolor kan 
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det innebära att barn och elever både mister sin hänsyn för natur och miljö eller inte skapar 
sig någon relation alls. 
 
 

8.4 Förslag till fortsatt forskning 
 
Eftersom vi i inledningen påpekar att utbildningen på högskolan inte tillräckligt belyser 
utomhuspedagogisk verksamhet menar vi att en studie angående pedagogerna och deras 
utbildningsinnehåll relaterat till utomhusverksamhet kan vara av intresse. Ger det en 
förändrad bild av pedagogiken eller anser pedagoger sig ha tillräckligt med kännedom av 
området? Detta är en fördjupning samt vinkling som vi inte utreder i denna studie men som 
vi anser vara ett intressant område att utveckla. 
 
Under undersökningens gång har vi försökt att finna kritiska åsikter kring att bruka 
utomhusmiljön som ett stimulerande område för utveckling och lärande hos barn och elever. 
Vi upptäckte inte ett enda fall där någon författare eller forskare påpekar en negativ bild av 
utomhuspedagogisk verksamhet. Inga tidigare studier som vi har funnit med fokus på barn 
och elevers lärande belyser ämnet ur en negativ synvinkel. Det skulle vara intressant för oss 
att ta del av material som funnit negativa vinklingar av utomhuspedagogisk verksamhet för 
vår fortsatta yrkesroll. Det skulle kunna innebära att pedagoger i vardaglig verksamhet bör 
tänka, utveckla och utvärdera varför de anser utomhusverksamhet som en viktig del för barn 
och elevers lärande och utveckling. 
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8.5 Slutord 
 
Till en början kändes uppgiften komplicerad att klara av men under studiens gång har 
arbetet förvandlats till ett spännande uppdrag och ett roligt arbete. Vi har tagit till oss nya 
tankar och idéer som kan vara till stor nytta för våra verksamheters mål och innehåll. 
Personligen använder vi oss redan idag av verksamheten utomhus på ett aktivt sätt men nya 
reflektioner gör att vi kan vidareutvecklas som pedagoger. 
 
Vi tackar vår handledare Sonja Kihlstöm för ett rakt och ärligt bemötande. Hon har fått oss 
att fundera kring saker som vi inte tidigare har tänkt eller reflekterat kring. Vi vill också 
tacka vår vän Anna-Lena som har lagt tid till att läsa och kommentera vårt arbete. Sist men 
inte minst vill vi även tacka våra nära och kära som under denna tid har accepterat vår 
frånvaro i det vardagliga livet. 
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Bilaga 1 
 
 
Missivbrev 
 
Hej! 
 
Vi heter Barbro Karlsson och Susanne Viktorsson och läser vår sista termin på 
lärarprogrammet vid högskolan i Borås. Under denna termin skriver vi vårt examensarbete 
som handlar om utomhuspedagogik. Vi har båda länge haft intresse för utomhusaktiviteter 
och har valt att studera detta ämne lite närmre. Vi vore väldigt glada och tacksamma om 
framför allt du vill medverka i denna studie. Syftet med undersökningen är att ta reda på din 
syn och tanke kring utomhuspedagogik samt hur du menar att du arbetar med ämnet i den 
dagliga verksamheten. 
 
Vi har utformat en mall till vår selfreport som innebär att ni deltagare ska svara på en del 
frågor och själva skriva ned era åsikter och tankar, den ligger med som bilaga i kuvertet. 
Detta görs för att ni så lite som möjligt ska bli påverkade av oss via frågor, då man vid en 
intervju ställs öga emot öga. Era svar kan ni antingen maila eller så kommer vi att hämta era 
svar senast den 9 september. 
 
Vi har de etiska principerna att rätta oss efter och det innebär för er att deltagandet är helt 
frivilligt samt att materialet behandlas konfidentiellt. Det innebär att det endast läses av vår 
handledare Sonja Kihlstöm samt av oss, Susanne Viktorsson och Barbro Karlsson och är 
obehörig för andra. Vi har enbart möjlighet att använda era texter som forskningsmaterial 
och den som deltar kommer senare om intresse finns kunna läsa den slutliga rapporten. Är 
något ni funderar över går det bra att kontakta oss via telefon eller e-post. 
 
Tack på förhand 
 
Barbro Karlsson tel: xxxx-xxxxxx eller xxxxxx@cxxxxxxxxxxxx.com 
Susanne Viktorsson tel: xxxx-xxxxxx eller xxxxxxx_xxxxxxxxx@xxxxxxl.com 
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Bilaga 2 
 
 
Self report 
 
Innan frågorna besvaras är vi intresserade av att veta vem du är som person. Därför är det 
viktigt att du berättar om ålder, kön samt utbildning och år i yrket. 
 
 
 
Frågor till selfreporten. 
 
 

1. Beskriv en situation då du bedriver utomhuspedagogisk verksamhet med dina 
barn/elever. Du får gärna beskriva ytterligare någon situation om du vill. 

 
 

2. Vad är det enligt dig som utvecklar barns lärande? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


