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BAKGRUND:  
Utomhuspedagogik är ett mycket viktigt komplement till barn/elevers lärande i både förskola och skola. En 
variationsrik naturmiljö erbjuder barn en miljö som främjar barns hela utveckling och hälsa på ett sätt som ingen 
annan miljö förmår. Vi tar upp aktuell forskning kring utomhuspedagogik. Vår studie grundar sig på 
uppfattningar om hur människan förstår sin omvärld. Därför har vi inspirerats av fenomenografin som teoretisk 
utgångspunkt och ett utvecklingspedagogiskt perspektiv när det gäller barn och elevers lärande. 

 
SYFTE:  
Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur lärare uppfattar utomhuspedagogik inom förskola och 
skolans tidigare år (förskola – årskurs 6). 
 
METOD: 
Undersökningen har utförts med kvalitativ forskningsmetod. Datainsamlingen genomfördes med skriftliga 
intervjuer, s.k. Self report och besvarades av 18 stycken pedagoger verksamma inom förskola och skola, 12 
stycken lärare på 3 förskolor och 6 stycken lärare på 3 skolor. 
 

RESULTAT:  
Resultatet visar att lärare använder utomhuspedagogik som lärandemiljö eftersom naturen har positiva effekter 
på bland annat lärande och hälsa. Vidare påvisar studien att utomhuspedagogik är viktig och att lärare uppfattar 
att det ett bra komplement till den traditionella inomhuspedagogiken/ klassrumsundervisningen. Vi fann tecken 
på variation mellan förskola och skola . I förskolan använder man sig av utomhuspedagogik som ett pedagogiskt 
verktyg medan skolan använder utomhuspedagogik som ett extra läromedel i en mängd sammanhang. Vi anser 
att vi fått en djupare inblick och förståelse för utomhuspedagogikens betydelse när vi undersökt hur 
utomhuspedagogik beskrivs i aktuell forskning och vilka uppfattningar lärare som arbetar inom både förskola 
och skola har. Denna erfarenhet kommer vi att ta med oss till vår egen verksamhet där vi redan idag använder 
oss av utomhuspedagogik Det har framkommit skillnader i lärarnas uppfattningar inom förskola och skola när 
det gäller gårdens utformning. Vi anser att vårt examensarbete är relevant för läraryrket eftersom 
utomhuspedagogik visar sig vara ett utomordentligt bra redskap att använda för främjandet av barns/elevers 
lärande och utveckling.  
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I. INTRODUKTION   

  
I dagens förskola är barngrupperna stora anser många lärare. De har ökat från genomsnitt 
fjorton barn per grupp under 1990-talet upptill sjutton barn i början på 2000 talet. Idag är det 
vanligt med tjugo till tjugofem barn per grupp (Björklid 2005). Storleken på barngrupperna 
ger oss ett utomordentligt tillfälle till att arbeta med utomhuspedagogik. Miljön utomhus 
begränsar inte lärandesituationen eftersom det finns utrymme för alla barn. Lärare hanterar 
dagligen förändringar av olika slag och en utmaning blir att ta tillvara på varandras 
kompetenser inom verksamheterna för att öka vår samverkan.  

Lärare1i förskolor och skolor hanterar utomhuspedagogik olika. Trots att vi har många års 
erfarenhet inom verksamheten har vi konstaterat att vi vet mycket lite om vad våra kollegor 
anser om detta ämne. Utomhuspedagogik är ett ämne som inte diskuteras på våra egna 
arbetsplatser. Finns det ”tyst kunskap” kring ämnet? Vår förhoppning med vår studie är att 
den bidrar med ny kunskap som gör att pedagoger bedriver utomhuspedagogik med tydliga 
syften. Där vi tillsammans reflekterar, diskuterar om varför vi bedriver utomhuspedagogik. Vi 
anser att utomhuspedagogik är ett pedagogiskt verktyg som främjar barns lärande och 
utveckling.  

Vi som genomfört denna studie har ett stort intresse för natur och utomhusvistelse och är 
nyfikna på hur lärare resonerar kring utomhuspedagogik. Avsikten är även att jämföra 
uppfattningar inom förskola, förskoleklass och skola. Vi har valt att studera olika 
verksamheter eftersom vi själva arbetar inom förskola och förskoleklass och hoppas därför 
kunna ta tillvara på varandras kompetenser som finns inom båda verksamheterna för att kunna 
öka vår egen kunskap. 

Under studietiden har vi upptäckt att vi har många gemensamma värderingar. Tankar och 
värderingar har stötts och blötts under många diskussioner. Dessa samtal har innehållit många 
meningsutbyten och reflektioner kring vårt egna förhållningssätt, barnsyn, föräldrasamverkan 
och kunskapssyn. Som blivande förskollärare är vi medvetna om betydelsen av att stödja 
barns utveckling och lärande genom rörelse och lek utomhus. Kan studiens resultat leda till att 
vi kan förbättra och utveckla vår egen verksamhet och samtidigt bidra till att fler föräldrar och 
barn vistas ute i naturen på sin fritid? Vi tror på en förskola och skola som arbetar i riktning 
mot läroplanernas mål att sträva mot en god kvalité. Undersökningens resultat önskar vi att 
både pedagoger och föräldrar skall få ta del av.      

Vår förhoppning med studien är att lärare skall bli mer nyfikna kring ämnet, diskutera, 
reflektera och fundera på hur vi kan bedriva utomhuspedagogik tillsammans. 

                                                      

1 Lärare i vår studie innefattar alla pedagogiska verksamma i barns omgivning. 
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Syfte  

Syftet med vår vetenskapliga uppsats är att visa och analysera hur lärare som arbetar inom förskola 
och skola uppfattar utomhuspedagogik. Vi vill undersöka om det finns variation i lärares erfarenheter 
och upplevelser inom olika verksamheter. Den övergripande forskningsfrågan som ligger till grund för 
studien är:  

Att undersöka hur lärare uppfattar utomhuspedagogik. 

När vi benämner ”lärare” i studien menar vi barnskötare, förskollärare, fritidspedagog och 
lärare.  

II. BAKGRUND 
Utomhuspedagogik är ett begrepp som har många tolkningar. Vi utgår från en definition från 
ett forum för Miljö och Utomhuspedagogik enligt Brugge (2007). Forumet har fastställt: 

”Utomhuspedagogik är ett förhållnings sätt som syftar till lärande i växelspel mellan 
upplevelse och reflexion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer”. 
Utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt forsknings – och utbildningsområde som bl. a 
innebär : att lärarens rum flyttas ut till samhällsliv, natur – och kulturlandskap. Att växelspelet 
mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas att platsens betydelse för lärande lyfts 
fram (2007).  

Vidare redogörs för relevant litteratur och forskning för studien. Vi återger den teoretiska 
utgångspunkten som vi anser vara relevant för vår studie. Därefter redogörs för tidigare 
forskning som är betydelsefull utifrån utomhuspedagogikens framväxt. Största delen av 
litteraturgenomgången behandlar utomhuspedagogikens betydelse för barns lärande ur olika 
perspektiv. Inledningsvis redogör vi för styrdokument inom förskola och skola. 
Avslutningsvis tar texten upp forskning av idag av lärares uppfattningar om 
utomhuspedagogik. 

Styrdokument  

I läroplanerna beskrivs riktlinjerna för hur lärare skall bedriva vår undervisning utifrån de 
strävans – och uppnåendemål som är formulerade av regering och riksdag. Läroplanerna är 
utformade med gemensam värdegrund, syn på kunskap, utveckling och lärande. Detta kräver 
ett samarbete inom förskola/skola och att man utgår från de nationella och lokala mål och 
riktlinjer som finns inom respektive verksamhet (Lpfö98, Lpo94). 

Läroplanen för förskolan (Lpfö98) säger att pedagogerna skall ansvara för att arbetet 
utmynnar i nya utmaningar för barnen. Arbetet skall också stimulera barns lust att erövra nya 
färdigheter och kunskaper. ”Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik” (Lpfö, s.4). Ur 
ett förskolepedagogiskt perspektiv innebär det att lärare skall se till hela barnet och dess 
behov. Lek, omsorg och lärande är varandras förutsättningar. I Lpfö 98 betonas att ”alla som 
arbetar inom förskolan skall samarbeta för att kunna erbjuda en god miljö för lek och lärande” 
(Lpfö98, s.10). Miljön ska vara trygg samtidigt som den skall locka och utmana till både lek 
och aktivitet.  
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I läroplanen för förskoleklassen, fritidshemmet och skolan (Lpo 94) skriver man att” kunskap 
kommer till uttryck i olika former såsom fakta, färdighet, förståelse och förtrogenhet som 
förutsätter och samspelar med varandra” (Lpo 94, s.6). Skolans arbete måste inriktas på att ge 
utrymme för olika kunskapsformer samt skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir 
till en helhet. Även leken har fått ett erkännande i det aktiva lärandet. Här anser man att 
lekens betydelse är viktig för att eleverna ska kunna tillägna sig kunskaper. 

Enligt läroplanen för förskolan skall förskolan sträva efter ”att varje barn utvecklar motorik, 
koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin 
hälsa och sitt välbefinnande” (Lpfö 98,s.9).  

I Läroplanen (Lpo94,s.10) finns uppsatta mål att uppnå. ”elever skall ha grundläggande 
kunskaper om förutsättningar för en god hälsa samt ha förståelse för den egna livsstilens 
betydelse för hälsan och miljön”. 

Enligt läroplanen skall varje barn ges förutsättningar, att efter sin förmåga ta ansvar för sina 
handlingar och för förskolans miljö. Barnen skall även utveckla sin förmåga att förstå och 
handla efter demokratiska principer (Lpfö98). 

 Läroplanerna länkar i varandra för att lärare tillsammans skall stödja barn och elevers 
utveckling i ett långsiktigt perspektiv. Förskolan lägger en grund som sedan skolan fortsätter 
arbeta med. Skillnaden mellan läroplanerna är att förskolan skall sträva efter att varje barn 
uppnår målen medans skolans läroplan skall uppnå målen. 

Studiens teoretiska utgångspunkt 

De teorier som vi utgår från och stödjer oss på i denna uppsats är Martons variationsteori och 
Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2003) utvecklingspedagogiska teori. Martons 
teori (2000) bygger på innehållet, där lärande kan förstås som en förändring i människans sätt 
att uppfatta ett fenomen och att erfara världen på ett nytt sätt. Man utgår från att se en 
förändring i individens sätt att se, erfara, hantera och förstå aspekter av världen. Att erfara är 
alltid att lära sig någonting på något sätt och i något sammanhang. Vi uppfattar saker och ting 
på många olika sätt och fokuserar på olika kombinationer av aspekter och olika relationer 
mellan dem. Det innebär att olika människor upplever eller ser samma situation på skilda sätt 
(2000). När man skapar förutsättningar som uppmuntrar variation av lärande skapar man 
också ett nytt sätt att erfara. Enligt Marton så erfar människor världen på olika sätt. Han 
menar att man måste ta människors skilda erfarenheter på allvar. Som en konsekvens av detta 
måste man ta hänsyn till den sociala, fysiska och den kulturella värld människor deltar i.  

Pramlings utvecklingspedagogiska teori syftar till att ta vara på barns osynliga antaganden om 
världen och göra dem både synliga och förståliga . Då blir lärandets objekt inte innehållet utan 
hur man ser, uppfattar, förstår och erfar olika fenomen och situationer på specifika sätt. Det är 
det som är essensen inom fenomenografin enligt Pramling, Samuelsson & Asplund Carlsson 
(2003) 
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Barns medvetande om sitt eget lärande 

Pramlings forskning (1983) handlar om barns medvetande om sitt eget lärande. 
Grundstommen i fenomenografin är följande:  

• Ta reda på hur barn skapar mening och förståelse för ett specifikt lärande.(Vad är det 
att lära?) 

• Undersök vilka kvalitativt olika sätt det finns att uppfatta detta lärande på.(Hur är det 
att lära?) 

• Beskriv variationen av sätt att förstå. (Hur är det att förstå?)  

Konsekvensen blir att man måste skapa en miljö som gör barnen medvetna om sin egen 
uppfattning av verkligheten. Vilket innebär att lärare måste börja lära/utbilda barnen utifrån 
deras egen uppfattning om sitt eget lärande (Pramling, Samuelsson 1983). Det innebär att man 
lyfter fram och formar barns medvetande om att man genom egen aktivitet kan lära sig göra, 
veta och förstå hur man kan lära sig på olika sätt. Barnet kanske ser något som det tidigare 
inte såg, uppfattade eller förstod. Pramling Samuelsson & Mårdsjö Ohlsson (2007) poängterar 
att lärarens roll är att göra barnen medvetna om variationen av sätt att tänka genom att skapa 
situationer och utmaningar där barnen kan få chans att tänka, fundera och uttrycka sig på flera 
olika sätt.  

När pedagoger utmanar och stödjer barnen i tankar om deras eget lärande synliggörs 
variationen av tankesätt för dem. Så småningom kan insikterna förändras så att ett lärande 
uppstår. Förskolan är en viktig del i barns lärande, Pramling Samuelsson och Mårdsjö Olsson 
(2007) uttalar vikten av att låta barnen vistas i grupp. Med sina olika förutsättningar och 
tidigare erfarenheter får de upptäcka och utforska olika fenomen i sin närmiljö tillsammans. 
Pramlings forskning (1988) visar att barn som bemötts av ett reflekterande och 
problemlösande förhållningssätt, i större omfattning utvecklas i sin förmåga att förstå och lära 
sig uppfatta innebörder, än barn som deltagit i mer ”traditionell” förskoleverksamhet. Det 
innebär att barnen blir medvetna om hur man lär sig men också att de blir bättre på att lära sig 
nytt innehåll.  

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) menar att utifrån ett utvecklings-
pedagogiskt perspektiv, är det just barnens förståelse för mötet med sin omvärld som är i 
fokus. När man synliggör mångfalden av deras förståelse ställs barnet inför utmaningen att 
möta någon annans sätt att tänka. Vidare uttrycker författarna att förskolan alltid har varit bra 
på att ge barnen upplevelser och erfarenheter inom olika områden. I dessa situationer tar man 
för givet att barnen lär sig om något specifikt fenomen. Här anser de att det inte räcker 
eftersom det är viktigt att fokusera på hur barnen uppfattar erfarenheten istället för att de 
erfar. Enligt författarna (2003) är det intressanta att se vilka spår erfarenheten lämnar hos 
barnet och hur vi lärare främjar den utveckling och lärande som läroplanen lyfter.  
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Utomhuspedagogik i relation till lärande, hälsa och fysisk aktivitet 

Utomhuspedagogik som ett forskningsområde är relativt ungt i Sverige menar Szczepanski & 
Dahlgren (2007) medan forskning utomlands har bedrivits i flertal år. 

Utomhuspedagogik ur ett lärandeperspektiv 

Backmans (2007) forskning om friluftsliv pekar på stora skillnader inom friluftsliv i teori och 
hur friluftsliv används i skolorna. Han anser att värdet av friluftsliv inte visar sig ge något 
resultat i svenska läroplaner. Betydelsen av att vara producent eller konsument är viktig i 
förståelsen och möjligheten för att utveckla friluftsliv inom skola. Det finns en avsevärd 
skillnad mellan elevers och lärarens syn på vad friluftsliv innebär. 

I en studie gjord av Rickinson (2001) behandlas miljödidaktisk forskning vilket även Sandell 
m.fl. (2003, s.206) lyfter. I studien har man genomfört över hundra internationella 
forskningsrapporter och artiklar som ligger till grund för studien. Det finns många studier från 
olika delar av världen som belyser elevers uppfattningar om naturen. Resultatet visar att 
elever uppfattar naturen som bestående av naturliga levande ting som inte påverkas av 
människan och som är tämligen stillastående. 

Forskaren Nicol (2001) har studerat hur utomhuspedagogik som kan bidra till lärande för 
hållbar utveckling. Hans studie2är genomförd med intervjuer med föreståndare, rektorer och 
lärare i Scottland och England på så kallade outdoor environmental centers. Huvudsyftet är att 
se vad utomhuspedagogik kan åstadkomma för hållbar utveckling, (what can outdoor 
education do for sustainable living). Resultatet visar tydligt att människan sätts i förgrunden 
och inte vårdandet och värnandet om den gemensamma miljön. En utav Nicols slutsatser är 
att pedagogiken lyfts ut till den gröna miljön, men den skall även inkludera sociala, politiska 
och ekonomiska perspektiv. Han anser att det är viktigt att påverka tankestrukturen hos 
föreståndare, rektorer och lärare för att skapa ett holistiskt lärande med landskapet som 
utgångspunkt.  

Sandell m.fl. (2003) anser att lärandet handlar om att skapa nya skillnader och likheter till det 
man redan begriper. Om man t.ex. vet vad en apelsin är och träffar på en grapefrukt så 
försöker vi göra det nya känt genom att göra jämförelser. Genom att skapa sådana likheter och 
skillnader mellan det som man redan vet och det nya så utökar vi vår erfarenhet.  Författarna 
påstår att det inte sker något nytt lärande om avståndet är för stort mellan det vi vet och det 
nya. Detta är ett av skälen till de lärandeproblem som ofta uppstår i skolan. Glappet mellan 
vetenskapliga kunskaper som elever ska lära sig och det vilket de redan behärskar behöver 
överbryggas med kunskap för att man ska kunna förstå och förklara omvärlden. Lärande sker 
i möten med omvärlden och naturen kan vi möta på många olika sätt. Det kan ske i böcker, 
film, men även genom att vistas i naturen och samtala med andra. Sandell m.fl. (2003) 
poängterar att det även handlar om vilka möten som eleverna erbjuds och hur de i sin tur 
påverkar och är avgörande, för vad de kan lära sig. Planeringen är betydelsefull och viktig när 
man utser vilka möten eleverna skall erbjudas i sin undervisning menar Sandell m.fl.(2003). 

                                                      

2 Outdoor Education for Sustainable Living?  (2001, s.4) 
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Åkerblom (1990) beskriver den amerikanske pragmatikern Deweys teoretiska arbete från 
1930. Dewey menade att eleverna skall ges möjlighet till stimulans samt till ett självständigt 
arbete. För Dewey var handling det primära. Det är i handling man lär sig. Praktisk kunskap 
är lika mycket värd som teoretisk. Dewey brukar räknas som aktivitetspedagogikens fader, då 
han kritiserade den traditionella skolan med sina pedagogiska texter. Eleverna tyckte att 
skolarbetet var meningslöst, vilket Dewey hävdade att det berodde på att barnens erfarenheter 
och intressen inte togs tillvara. Han menade att trädgårdsundervisning var mycket viktigt i 
hans drömskola. Det viktiga i undervisningen var inte aktiviteten i sig, utan att man kunde se 
aktivitetens sociala samband med det övriga skolarbetet och även med samhället utanför 
skolan. Dewey tyckte också att det fanns ytterligare en aspekt i trädgårdsundervisningen och 
det var att de ”besvärliga” eleverna fick ett bra självförtroende tack vare att de fick genomföra 
praktiskt trädgårdsarbete. Där kunde de tillgodogöra sig det teoretiska stoffet mycket bättre. 
Deweys filosofi grundade sig på föresällningen att det är människans samspel med naturen, 
samhället och medmänniskorna som formar hennes orientering till sin omvärld (1990). 

Dahlgren3, Szczepanski4 och Brügge (2004) betonar att pedagogik och lärande inomhus och 

pedagogik och lärande utomhus, utmärks av olikheter men kompletterar också varandra. 
Didaktiken i utomhuspedagogiken måste ses som ett komplement i den vanliga pedagogiken 
enligt författarna. Ett viktigt steg för skolan och andra lärandemiljöer är att komma bort från 
traditionellt starka motsättningen mellan teori och praktik (2004). 

Utomhuspedagogik utifrån ett fysiskt hälsoperspektiv 

Utomhuspedagogik är förankrad i forskning både nationellt och internationellt i studier av 
människans relation till den fysiska miljön. Szczepanski var ansvarig organisatör för den 4:e 
Europeiska kongressen Outdoor Education Där lyftes utomhuspedagogikens betydelse för 
hälsa, lärande och lek. Utomhuspedagogiken ska ses som en naturlig del i både förskola, 
grund och gymnasieskola. Pedagogiken blir då ett viktigt redskap som kan levandegöra 
läroplanens intentioner och platsers budskap. (Hult 2000). 

Idag är den fysiska inaktiviteten en av de viktigaste bakomliggande orsakerna för vuxnas och 
äldres sjuklighet och dödlighet i Sverige. En stor del av vår befolkning är fysiskt inaktiva och 
fetma är ett av våra snabbaste växande folkhälsoproblem. På kongressen lyftes också 
Folkhälsoinstitutets vetenskapliga rapport Fysisk aktivitet för nytta och nöje. Den visar att 
regelbunden fysisk aktivitet motverkar uppkomsten av ett mycket brett spektrum av 
sjukdomar samtidigt som den har en hälsofrämjande effekt (Hult 2000).  

 I Hult (2000) har Szczepanskis senaste projekt visat att man måste öka förståelsen och 
kunskapsspridningen av hälsoeffekter kring utevistelsen då det gäller motorisk utveckling och 
barns koncentrationsförmåga. Att framkalla ett gemensamt engagemang kring värderingar och 
förhållningssätt till utomhusaktiviteter hos både barn, personal, ledning, föräldrar, 
fastighetsförvaltare och landskapsarkitekt var en viktig del i projektet (Hult, 2000). 

                                                      

3 Lars Owe Dahlgren, professor i pedagogik som startat landets första forskarutbildningskurs i utomhus-
pedagogik. 
4 Anders Szczepanski, enhetschef vid (CMU) centrum för Miljö och Utomhuspedagogik, Linköpings Universitet 
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”Ur och skur” pedagogiken lyfts i en artikel på den nationella konferensen om natur och 
friluftsförskolor Deras målsättning är att barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap 
tillfredställs genom att de får vistas i naturen. Rörelsen ses som en naturlig del där barnen får 
en god kroppsuppfattning samtidigt som de tränar sina muskler, balans samt smidighet utan 
att vara medvetna om att det sker (Lysklett, 2004). 

 

Miljöns betydelse i relation till utomhuspedagogik  

Glantz m.fl. (2007, s. 178) hävdar att en kvalitativt bra lekmiljö utomhus bör:  

• Erbjuda motivation till en god och utvecklande lek med gemenskap. Det innebär att 
naturen är kreativt inspirerande eftersom den erbjuder spännande material och den 
inbjuder även till rollekar. 

• Erbjuda plats för alla, för stora grupper, för små grupper och för den som behöver vara 
ensam. Rummen kan ha olika karaktär och platsen räcker till alla. 

• Erbjuda återkommande möte med natur, ju större mångfald desto bättre. Om man har 
ordning på sin skogsutrustning kan man lättare komma iväg vid dagsutflykter. 

I Sandberg (2009) menar Brodin och Lindstrand i sin forskning att utomhusleken främjar det 
informella lärandet och stimulerar barns sinnen. De anser att naturen erbjuder stora 
möjligheter till lärande både för barn och vuxna med sin rikedom. Genom lek i tillåtande 
utomhusmiljöer skapas det stora och annorlunda möjligheter för barn att utforska miljöerna 
utifrån sina egna förutsättningar och utifrån sin utvecklingsnivå. Intresset för att leka med 
naturmaterial som vatten, sand och lera är stort när det gäller förskolebarn. (2009). 

Enligt Sandberg (2009) visar forskning om fysisk miljö att barn använder och förhåller sig till 
miljön på olika sätt utifrån kön. Forskning visar att pojkars lek är mer fysisk, mer 
tävlingsinriktad och mer högljudd än flickornas. Vidare skildrar forskningen att pojkars lek 
sker i större grupper och på större ytor när de vistas utomhus och den har inslag av bråklek. 
Flickornas lek är mer stillsam och ofta mer platsbunden. 

Utformningen betydelse för barns utveckling 

Lindstrand (2009) hänvisar till en egen studie när det gäller lekplatsens design. Lekplatsens 
utformning har en stor betydelse för barns utveckling inom flera områden. Enligt Lindstrand 
(2009) hävdar hon att lekområdet måste vara lockande, stimulerande och skapa utmaningar. 
Enligt henne själv behöver lekplatsen erbjuda något speciellt för att medverka till barns 
utveckling. Utformningen av lekplatsen har betydelse för barns motorik, sociala relationer och 
konstruktionsförmåga. Hennes studie (2009) visar att barn utvecklar sin sociala kompetens 
samt utvecklar sin kommunikativa förmåga. Detta är områden som gör att barnen lär sig 
samarbeta och hitta nya vänner vid utelek. Det som händer i uteleken på lekplatsen har 
betydelse för barns utveckling och det är detta som gör leken så betydelsefull och mäktig. 
Detsamma har framkommit i forskning av Patrik Grahn m.fl. (1997) om förskolegårdens 
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utformning och betydelse för barns utveckling. Om man skapar utmaningar för barn utvecklas 
deras motorik och det påverkar deras koncentrationsförmåga. 

Rummen som skapas i utemiljön kräver fantasi, träd, buskar och stenpartier och rummen bör 
vara både stora och små enligt Glantz, Grahn och Hedberg (2007). Det är bra om rummen har 
olika karaktärer och erbjuder aktivitetsutrymme för både stora och små och avskildhet för den 
som har behov av det menar författarna. Vidare anser de att en bra kvalitativ utomhusmiljö för 
lek bör erbjuda inspiration till positiv och utvecklande lek och gemenskap och erbjuda ett 
regelbundet möte med natur. Ju större artrikedom desto bättre. Motsatsen kan vara en trist och 
hård miljö där barnen trängs. En sådan plats skapar inga möjligheter till positiva aktiviteter 
och inspirationen uteblir. (Glantz m.fl. 2007) . 

Hur relationen till naturen ser ut beror på samhället vi lever i och hur barndomstiden har sett 
ut. Det handlar också om vilka kunskaper och attityder vi skapat till exempel i förskolan och 
skolan menar Sandell m.fl. (2003). Sandell, Öhman och Östman (2003) har alla en bred 
erfarenhet av utveckling och forskning kring miljödidaktik och lärande. Granberg (2000) talar 
om hur det tidiga sambandet till naturen under uppväxttiden påverkar uppfattningen i vuxen 
ålder. Hon menar att miljömedvetande grundläggs redan hos de allra minsta barnen och här 
har förskolan en viktig roll. Szczepanski och Dahlgren (2007) menar att vi har alla 
möjligheter att skapa en mer kreativ skolutveckling. Han anser att utmaningen blir att skapa, 
kreativa lärmiljöer åt våra barn och ungdomar, där allas förmågor och färdigheter kan komma 
fram. Pramling menar att barn som är i en miljö som utmanas till tankemässiga problem, 
utvecklar och skapar förutsättning för lärandet på ett helt annat sätt än de barn som inte vistas 
i denna form av miljö (Pramling 1988; 1994). 

Det vetenskapliga sambandet mellan hälsa, lärande och lek är viktigt att notera enligt 
Szczepanski (2007). Betydelsen av detta samband skulle i skolan innebära ett platsrelaterat 

perspektiv. Ett verkligt uterum som barn och ungdomar får arbeta i, med hela sin kropp och 
uppleva med alla sinnen. Szczepanski, Dahlgren, Sjölander och Strid (2007) menar att det 
finns väsentliga vinster för lärandet, både i förskola och skola om man ökar vistelsetiden ute i 
uterummet. Kunskap i naturen innebär att lära sig tolka och kommunicera utanför 
”klassrummen” t.ex. skogsområdet, stadsomgivningen, odlingsområdet och industriområdet. 
Szczepanski m.fl. (2007) tänker också att ett rikt och harmoniskt förhållande till landskapet 
bidrar till vårt välbefinnande både fysiskt och psykiskt. I omgivningen ingår också vi 
människor och vår verksamhet.  

Utomhuspedagogik som begränsning  

Forskaren Patrik Grahn (1997) menar att i förskolans utemiljö, kan man med kreativa tankar 
göra mycket av lite och det behöver inte kosta en förmögenhet eller mycket tid. Om man 
tänker att gården ska vara spännande och så varierad som möjligt så kommer oftast 
lösningarna av sig själva. Grahn ser pedagogers säkerhetstänk och vaktmästarens tid till 
skötsel som begränsningar för en bra utomhuspedagogik. Vidare menar han att personalens 
attityder till den miljön som de och barnen vistas i har betydelse. Miljön kan erbjuda barnen 
inspiration för barnen i deras lekar men det kan också utgöra ett hinder för lekar att utvecklas.  
Szczepanski har forskat i området under decennier och i Hult (2000) anser Szczepanski att 
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utomhuspedagogik är en arena för en mer fysisk och en rörelseintensiv miljö som både 
stimulerar och motiverar lärare att arbeta med alla ämnen. Utemiljön är lika naturlig som ett 
bibliotek eller klassrum. Pedagogiken knyter ihop kunskap och sammanför erfarenhet, genom 
direkt upplevelse och språkliga begrepp. ”Läroboken” i alla ämnen är enligt Szeczpanski när 
man synliggör människan och samhället i de lokala och globala kretsloppen. Här finns en 
arena för praktisk miljölära, en bas för undervisning om vår kropp och hälsa, en plats för 
estetiska upplevelser och en plats för reflektion. (Hult 2000). 

Pia Björklid (2005) redogör för forskning om lärande och fysisk miljö. Skolgårdens miljö och 
utformning lyfts. Forskning visar att skolgården är något som tillhör de mest försummade 
utomhusmiljöerna . Dahlgren & Szczepanski (1997) framhäver att kontrasterna mellan livet i 
klassrummet och livet på skolgården är stora. Lärarna använder pedagogiska hjälpmedel 
mycket aktivt i klassrummet medan de har svårt att upptäcka utemiljöns pedagogiska 
hjälpmedel som är osynliggjorda för de flesta lärare (Dahlgren & Szczepanski, 1997). 
Detsamma gäller ur nordiskt perspektiv där skolgården inte prioriteras utan snarare sätts på 
undantag. I Danmark och Finland bygger man intresseväckande och avancerad 
skolhusarkitektur men man har inte lika stora ambitioner för utomhusmiljön (Björklid 2005).  

Forskning om skolgårdens betydelse lyfts också i Björklid (2005) som utgår från frågan om 
hur viktiga är skolgårdar är. Tre viktiga aspekter som framkommer om skolgårdars 
utformning som samhällsfråga är följande. Skolan och undervisningen avgörs indirekt av hur 
väl skolan lyckas utforma utomhusmiljön. Undervisningen kan förbättras genom 
utomhuspedagogikens möjligheter. Den andra aspekten handlar om emotionell, social och 

motorisk utveckling. Leken är grundläggande för barnens utveckling både socialt, emotionellt 
och motoriskt. Rasterna i skolan kan vara den avgörande och viktigaste möjligheten för 
barnen att komma ut och leka. Skolgården måste då erbjuda ett spännande alternativ som 
lockar barn till lek. För eleverna handlar det inte bara om platsbrist utan även tidsbrist. Den 
sista aspekten handlar om hälsa och välbefinnande. Fysisk aktivitet och att vistas utomhus har 
en avgörande inverkan på hälsa och välbefinnande. Om elever får för lite utomhusvistelse kan 
det bidra till att de blir trötta, irriterade och får koncentrationssvårigheter. Forskning pekar på 
att dålig hälsa undergräver undervisningen i skolan (Björklid, 2005)
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Forskning om lärares uppfattningar om utomhuspedagogik idag 

Szczepanskis forskning (2008) visar på en mångfald av varierade uppfattningar om utomhus-
pedagogikens särart. Lärarnas uppfattning beskrivs som fyra skäl för lärande och 
undervisning utomhus. Dessa fyra aspekter är: 

Platsen för lärandet            

Objektet för lärande           

Sättet att lära                      

Det kroppsliga lärandet    

Syftet med Szczepanskis forskning(2008) är att visa samt analysera hur lärare uppfattar 
utomhuspedagogikens identitet och möjliga särart i denna vetenskapliga uppsats. Forskningen 
bygger på två fristående men ändå sammanhängande artiklar. En av artiklarna har publicerats 
i en vetenskaplig tidskrift där Szczepanski försöker fastställa utomhuspedagogikens kärna 
såsom den uppfattas av lärare som arbetar inom området. Den andra artikeln beskriver lärares 
uppfattning om möjligheter kring utomhuspedagogik efter att de genomgått en femdagars 
utbildning. Båda studierna är genomförda från förskoleklass upp till årskurs sex. Denna 
studie(2008) genomfördes genom semistrukturerade intervjuer som granskades utifrån ett 
fenomenografiskt analysförfarande. I artikel ett uppfattar de utomhuspedagogiken som 
platsen, sättet att lära, objektet för lärandet och kroppsliga lärandet.  

Det är endast några få lärare som ser utomhusmiljön som en arena för barn med särskilda 
behov enligt Szczepanski (2008) . Majoriteten av lärarna uppfattar att utomhuspedagogik är, 
genom sin växelverkan, ett komplement mellan inomhus och utomhusmiljön samt en 
pedagogisk tillgång. Ämnesrelaterade perspektiv som anges i studien som mest gynnsamma 
är naturorientering och matematik.  

Ämnen som är mindre framträdande är samhällsorientering, språk och estetiska ämnen. Några 
påtalar särskilt fördelar som handlar om det sociala klimatet och gemenskapens inflytande på 
lärandet. I artikel två uppfattar lärarna inte någon kvalitativ skillnad mellan lärande och 
undervisning utomhus respektive inomhus. I denna studie (2008) kopplade respondenterna 
utomhuspedagogik i första hand med naturen i form av friluftsorienterade aktiviteter, vilket de 
flesta respondenterna inte ansåg sig ha någon större praktisk nytta av. I denna 
respondentgrupp förbinds inte platsen för lärandet, sättet att lära och objektet för lärandet. 
Däremot ett år efter utbildningen förknippar lärarna platsens, miljön och kroppens betydelse 
ur ett utomhuspedagogiskt perspektiv.  
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III. METOD 
I detta kapitel påminner vi om de två teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för vår 
studie. Vi beskriver ansatsen som vi använder för att dra olika slutsatser och vad som 
utmärker en kvalitativ studie. Därefter beskrivs vilka metoder vi har använt oss av för att 
åstadkomma denna undersökning. 

Fenomenografisk analys 

En fenomenografisk analys kan beskrivas som ett sätt, att samla in data för att beskriva 
variationen av tankesätt som människor ger uttryck för i en relation till ett specifikt innehåll 
och sammanhang (Pramling 1988). Marton & Booth, (2000) beskriver fenomenografin som 
ett sätt, för att urskilja, formulera och behandla vissa typer av forskningsfrågor. En sådan tar 
upp frågor som är betydelsefulla för lärande och förståelse i en pedagogisk miljö. Det innebär 
att man utgår från att arbeta med att urskilja och beskriva människors uppfattningar av olika 
fenomen och företeelser i sin omvärld.  

Eftersom vår studie grundar sig på antaganden om hur människan förstår sin omvärld utgår vi 
från två teorier. Dessa är Martons (1981) fenomenografiska tradition, och Pramling 
Samuelssons och Asplunds Carlssons utvecklingspedagogiska perspektiv (2003). Båda två 
menar att grunden i fenomenografin består i att ta reda på barn och vuxnas uppfattningar inom 
ett område och lägga märke till vilka olika sätt detta förstås på. Uppfattningen ses som en 
relation mellan individen och omvärlden och beskrivs i form av kvalitativt olika kategorier 
som uppvisar olika sätt att tänka kring olika fenomen. Marton (1981) beskriver skillnaden 
mellan de två perspektiven i sin forskning. Första ordningens perspektiv handlar om vad man 
kan se som fakta och vad som kan observeras. Man strävar efter att beskriva olika aspekter av 
världen. I den andra ordningens perspektiv siktar man på att beskriva människors erfarenheter 
av olika aspekter av världen.  

A fundamental distinction is made between two perspectives. From the first order 

perspective we aim at describing various aspects of the world and from the second – 

order perspective we aim at describing people’s experience of various aspects of the 

world (1981). 

Inom fenomenografisk forskning (1981) anläggs andra ordningens perspektiv när man ställer 
upp sitt forskningsproblem, samlar in material och gör en analys.  För oss innebär det att vi 
försöker se fenomenet och situationen med respondenternas ögon. Marton & Booth (2000) 
anser att forskaren måste ta ett steg tillbaka från sin egen erfarenhet av fenomenet och endast 
använda det för att klarlägga andras sätt att prata om det, hantera, erfara och förstå det.    

Ansats 

Vår studie är kvalitativ och fenomenografisk inspirerad. Stukát (2005) framhäver att syftet 
med kvalitativ forskning är att upptäcka och beskriva vilka fenomen som finns på det 
studerade området. Det handlar alltså om hur verkligheten uppfattas av någon och inte om 
fenomenet i sig. Inte heller handlar de om personen utan relationen mellan människan och den 
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omgivande världen. Marton (1981) beskriver människors uppfattningar i form av kvalitativt 
olika kategorier som kännetecknas av olika sätt att tänka kring olika fenomen och företeelser i 
omvärlden. Ansatsens utgångspunkt innebär att de flesta företeelser har olika innebörd för 
olika människor och kommer därför att framträda på olika sätt. Det handlar om att urskilja 
uppfattningar och beskriva variationer av uppfattningar enligt Stukát (2005). En intressant 
ansats som handlar om vilka olika sätt det finns att tänka. Eftersom vi valt fenomenografin 
som forskningsansats och Self report som metod har vi bett lärare att tänka, reflektera och på 
olika sätt dela med sig av sin erfarenhetsvärld. Detta menar Marton & Booth (1997) är den 
viktigaste beståndsdelen nu när fenomenografin som forskningsansats utvecklas i riktning mot 
en medvetandeteori. Pramling (2003) kallar det utvecklingspedagogik som kan medverka till 
att göra lärande i förskolan möjligt. 

Kvalitativ metod 

Vi valde att genomföra en kvalitativ studie och fick in 18 stycken Self reports, där vi ville åt 
de uppfattningar som motiverar lärare till att använda utomhuspedagogik på ett visst sätt. En 
kvalitativ undersökning syftar till att förstå ämnen från livsvärlden ur respondentens eget 
perspektiv menar Kvale (1997). En kvalitativ studie är begränsad till undersökarens 
subjektiva förmåga att tolka och förstå det datamaterial som hon faktiskt får och inte det 
resultat som hon hade förväntat sig. Vi vill få förståelse för helheten för att kunna skapa en 
bild av hur lärare resonerar kring utomhuspedagogik.  

 Self Report som datainsamlingsmaterial 

Self report innebär att man utgår från skriftliga texter som sedan analyseras och används inom 
olika forskningsansatser. Davidsson (2007) hänvisar till Amadeo Giorgi som har utvecklat en 
flerstegsmetod för att analysera s.k. Self reports inom fenomenologin. Ur ett 
forskningsperspektiv hänvisar Davidsson även till Moscovici som menar att tiden som 
respondenten erhåller för att svara på frågorna är av betydelse både för innehållet i och djupet 
i berättelsen. I två studier har Davidsson själv använt sig av skrivna texter. Hon hänvisar i 
vidare till många fler studier där hennes syfte är att framlägga bevis för att skrivna texter är ett 
användbart redskap. Det är ett lämpligt redskap när man vill ta reda på andra personers 
upplevelser och erfarenheter och hur personerna i fråga tänker kring dessa  

I vår första fråga (bil.2) utgår vi ifrån fenomenografisk analys och i de två övriga utgår vi 
ifrån en kvalitativ analysering eftersom vi vill veta hur lärarna arbetar. Self Report innebär att 
man använder skrivna texter som redskap. Lärarna har fått skriva ner sina erfarenheter i en 
berättelse om hur de uppfattar utomhuspedagogik. En kvalitativ studie resulterar i verbala 
formuleringar, skrivna eller talade enligt Backman (2008).  

Urval  

På ett tidigt stadium frågade vi lärare muntligt om de ville delta i vår studie som handlar om 
utomhuspedagogik. Vi valde lärare som vi visste var intresserade av utomhuspedagogik för att 
få goda exempel.  Därefter togs personlig kontakt med samtliga respondenter och vi delade ut 
20 stycken Self reports. Eftersom vi är medvetna om att man tolkar och läser texter olika, bad 
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vi om att få återkomma om det skulle vara något oklart. Både mail och telefonkontakter har 
tagits. Vi fick in arton stycken svar. Lärare är i åldrarna 25-60 år och har arbetat mellan 2 – 25 
år, två av dem är män. Detta underlag hoppas vi skall ge oss många olika beskrivningar av 
lärares uppfattningar och tankar kring utomhuspedagogik samt en stor variation av erfarenhet.  

I vårt urval ingår outbildad personal, barnskötare och förskollärare som arbetar i förskolans 
verksamhet. I skolans verksamhet arbetar både förskollärare och lärare. I resultatet nämner vi 
inte yrkesrollen men däremot beskriver vi de olika verksamheterna på följande sätt: förskola 
skrivs (fsk) och skola (skol.). Detta görs för att underlätta för läsaren och för att förtydliga 
variationer inom de båda verksamheterna. 

Genomförande av datainsamling 

Vi började med att besöka alla respondenter för att informera om vår studie. Vi gav samtliga 
respondenter tid till att läsa igenom vårt missivbrev (bil.1) samt Self report (bil.2). De fick på 
så sätt tid att ställa frågor till oss och vi kunde förtydliga uppgiften för dem. Vi informerade 
respondenterna att de kan få ta del av den slutliga sammanställningen vilket alla i vår studie 
uttryckte en önskan om. 

Vår fenomenografiska analys utgår ifrån Ference Marton (1981). Den fenomenografiska 
analysens huvudsyfte är att göra variationen synlig i människors sätt att erfara fenomen i sin 
omvärld. Här redovisar vi resultatet av den generella strukturen. Det innebär att vi beskriver 
gemensamma uppfattningar som analysen visar på. Arbetet med analysen tog lång tid, vi 
avsatte tre dagar men konstaterade snabbt att vi behövde mer tid eftersom vi fått in så mycket 
data. Vi började med att läsa igenom alla 18 stycken Self report var för sig. Därefter gjorde vi 
mind-mapar (tankekartor) om innehållet i varje intervju. Första analysdagen jämförde vi våra 
tankekartor för att upptäcka likheter och skillnader mellan uppfattningarna. Eftersom vi fått in 
mycket data kunde vi inte se något mönster utan fick använda oss av ”postit - lappar” i olika 
färger och försöka hitta kategorier. Inte förrän på eftermiddagen på dag tre började vi se ett 
mönster i form av kvalitativt olika sätt att tänka om utomhuspedagogik. Efter det har vi läst 
igenom alla Self Reports igen. Vårt mål har varit att undersöka om alla svaren kan fördelas 
kvalitativt i de olika kategorierna. De kvalitativt olika kategorierna som vi funnit i vårt 
analysarbete utgörs av beskrivningar där vi ger exempel på uttalanden som lärarna har 
uttryckt i vår studie. De olika kategorierna vi har kommit fram till skall slutligen skildra 
analysens resultat.  

Etiska aspekter  

Björkdahl - Ordell (2007) menar att det är viktigt med forskningsetiska frågor för att reglera 
förhållande mellan forskare och forskningsobjekt. Varje gång man planerar att studera något 
fenomen där människor ingår måste man alltid ställa sig frågan – kan vårt forskningsobjekt 
känna sig bekväm och tillfreds i vår studie? Om inte, vad ska vi förändra? I vår forskning har 
vi värnat om dem som deltagit i vår studie både under genomförandet och i samband med att 
resultatet presenterats. Deltagarna är numrerade med siffror (1- 18) för att skydda deras 
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identitet. Enligt Kvale (1997) är valet av forskningsetik betydelsefull för hur intervjuns 
resultat blir vilket är avgörande både för vetenskaplig kunskap och den etiska kvalitén. 

Vetenskapsrådet (2002) har lämnat ut fyra forskningsetiska regler som ligger till grund för 
forskning. I forskningsetiska principer inom humanistisk – samhällsvetenskaplig forskning 
(2002) kan man läsa vad man bör tänka på vid forskning. Vi har tagit hänsyn till dessa i vår 
forskning. 

1. Informationskravet.                                                                                                                            
Ställer krav på oss som forskare. Vi besökte samtliga respondenter och lämnade 
personligen ut information (missivbrev, Bil.1) om studiens syfte till dem som skulle 
delta.  

2. Samtyckekravet.                                                                                                                                      
Missivbrevet innehöll information om rätten att kunna avbryta sin medverkan. 

3. Konfidentialitetskravet.                                                                                                               
Vi informerade om att all information, som på något sätt skulle kunna kopplas till den 
enskilde pedagogen eller arbetsplatsen, kommer att vara anonym. Därmed kan 
anonymiteten garanteras. 

4. Nyttjandekravet.                                                                                                                                      
Innebär att vi måste upplysa pedagogerna om att datainsamlingens material endast 
kommer att användas till forskning vilket, vi gjorde. Samtliga Self-report svar kommer 
att förstöras efter att studien är klar. 

Tillförlitlighet och giltighet  

Validitet åstadkommer vi om vi undersöker enbart studiens syfte menar Thurén (2007). Om 
man kopplar syftet och frågeställningarna till undersökningen blir resultatet relevant och får 
hög validitet. Validitet eller giltighet i fenomenografisk forskning innebär enligt Kihlström 
(2007) att man undersöker det man avser att undersöka, d.v.s. att syftet besvaras.  Innehållets 
olika faser måste vi som forskare beskriva tydligt. Kommunicerbarheten handlar om att göra 
det begripligt för andra. Andra som läser vår undersökning skall kunna förstå innebörden i 
vad vi kommit fram till under resultatet menar Kihlström (2007). Vidare menar hon att den 
slutgiltiga validiteten innebär att man provar på en annan grupp.  

Vår förförståelse till vårt undersökningsområde gjorde att vi valde Self report som metod för 
att inte kunna påverka svaren och därmed öka validiteten i studien. ? Här måste vi reflektera 
över resultatets trovärdighet mellan respondent och Self report då undersökningsmetoden 
kräver en teknik som innebär att man behärskar skrivkunnighet. Vi är medvetna om en 
ytterligare nackdel med Self Report som metod är hur olika vi tolkar och läser en text. Därför 
valde vi att skriva in många av respondenternas svar i resultatet för att öka trovärdigheten.        
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Vi tror att alla diskussioner vi haft under analysen har skapat djupare kommunikation. Vi har 
lyssnat på varandra och fått förståelse för hur vi tolkat och förstått innebörden av samma citat. 
En anledning till att vi ibland haft olika uppfattningar mellan oss kan bero på att vi har olika 
erfarenheter från olika verksamheter.  

Viktigt är att vi är tydliga i vårt arbete och att vi kan beskriva tillvägagångssättet i de olika 
momenten. Reliabilitet handlar om undersökningens trovärdighet och tillförlitlighet enligt 
Kihlström (2007). Man kan låta någon annan undersöka resultatets reliabilitet för att se om 
resultatet blir det samma. Medbedömmaren får då tillgång till kategorisystemet och 
datainsamlingen för att ta reda på om han/hon inordnar svaren under samma kategorier som 
ursprungsforskaren gjort. Överensstämmer bedömningen anses resultaten vara tillförlitliga.  

 För att öka reliabiliteten är det vanligt att beskrivningen av en kategori följs av ett citat från 
undersökningen. När det gäller tillförlitlighet gäller samma kvalitetskrav som inom annan 
forskning. Som forskare måste man vara mycket noga med hur man formulerar sig till 
respondenten. Noggrannhet vid formuleringen av texten är viktig för tillförlitligheten anser 
Davidsson (2007). Vi anser att det är viktigt att informera deltagarna personligen för att kunna 
svara på frågor och förtydliga uppgiften. 

 

IV.  RESULTAT 
I kapitel tre beskriver vi vad som har framkommit i vår undersökning, samtidigt ger vi förslag 
till vidare forskning. I analysen upptäckte vi att respondenterna har olika sätt att beskriva 
utomhuspedagogik. Nedanstående presentation är hur de beskrivs av respondenterna. 

Fem olika huvudkategorier har vi kunnat urskilja utifrån hur lärare resonerar och tänker kring 
utomhuspedagogik. Här benämns kategorierna från A-E. Vi sammanfattar respondenternas 
svar i följande fem huvudpunkter och avslutar med den sista kategorin som tar upp 
förhållningssättets betydelse. Vi har underkategorier till varje huvudkategori som vi numrerar. 

A: Utomhuspedagogik i relation till lärande, hälsa, och fysisk aktivitet.  

B: Utomhuspedagogik i relation till miljöns betydelse 

C: Olika objekt som främjar lärandet 

D: Miljöns begränsningar i utomhuspedagogik 

E: Utomhuspedagogik i relation till pedagogiskt förhållningssätt 
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Kategori A . Utomhuspedagogik i relation till lärande, hälsa och fysisk 

aktivitet 

A.1 Hälsans betydelse 

Respondenterna skriver att rörelse och utomhusvistelse påverkar barns hälsa och 
välbefinnandet. Detta beskrivs på olika sätt av respondenterna. 

Att låta barnen sova i vagn ute för när man sover på madrasser på golvet kryllar 

det av baciller. De håller sig friskare, piggare och mår bättre (fsk). 

Barnen håller sig friskare och blir piggare, vilket främjar lärandet (fsk). 

Utevistelsen bidrar också till att smittspridningen minskar och det är viktigt att tänka på i 
influensatider. Så här uttrycker en lärare det: 

I influensatider bidrar utevistelse till att minska smittspridning (fsk). 

 En lärare beskriver sina tankar om de faktorer som påverkar hans utomhusunder- 
visning: 

De faktorer som påverkar mig att använda utomhuspedagogik är framförallt 

tillgängligheten, möjligheterna utomhus, frisk luft samt att lära sig ta ansvar för 

sig själv när man är i en utomhusmiljö (skol.)  

En förskola och en skola arbetar med ett gemensamt hälsotema och de möts utomhus för 
vidare samarbete. Här arbetar man i arbetslag och tematiskt. Uterummet blir här ett 
komplement till klassrummet och ett läromedel. 

Vi har tema folkhälsa och uppstarten av temat hade skolan och förskolan 

tillsammans ute i skogen (fsk).  

En annan viktig aspekt som framkommer hos en annan lärare är att ljudnivån upplevs som 
lägre när man vistas utomhus. Vidare menar hon att sinnesupplevelser med lukter påverkar 
kroppens rytm.    

 Buller och störande oljud upplevs i mindre utsträckning i skogen, lukten 

stimulerar lugnet (fsk).  

Respondenterna skriver att utevistelsen påverkar vår hälsa positivt samt att ljudnivån blir 
lägre. Naturen påverkar välbefinnandet. Olika hälsovinster beskrivs ofta som den vanligaste 
fördelen med utomhuspedagogik menar respondenterna i kategori, A1. De anser att rörelse 
och utomhusvistelse har betydelse för välbefinnande och hälsa. Vidare beskrivs 
utomhusvistelsen som positiv och att man mår bra av att vistas ute.   
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A.2 Rörelsens betydelse 

Utomhusmiljön inbjuder till att röra sig aktivt skriver en lärare. 

När de är ute får de röra på sig, springa och röja av sig (fsk). 

Barnens motoriska förmåga och balansförmåga utvecklas. Naturen påverkar barns kropps-
medvetande och rörelser. Läraren som arbetar i en 1-5års grupp beskriver detta nedan så här: 

I naturen kan barnen träna och växa i grovmotoriska färdigheter. Balansera på 

kullfallna träd, klättra över och under, parera stubbar och grenar, bedöma 

avstånd och anpassa hastighet och förflyttningssätt till terrängens underlag och 

konfiguration (fsk).  

Läraren i specialförskolan skriver att fysisk aktivitet är betydelsefull för barn i behov av stöd. 
Motoriken har betydelse för utvecklingen. Läraren betonar att träningseffekten blir naturlig i 
skogen. 

Att röra på sig, speciellt i skogen får oroliga barn att bli mycket lugnare plus att de får 

lättare att koncentrera sig, träning av motorik och kroppsuppfattningen blir naturlig när vi 

klättrar och leker, motoriska banor är enkelt och bra (Spec.fsk). 

Skogen är ett pedagogiskt verktyg även när det gäller att främja barnens uthållighet och 
kondition. Samma lärare skriver att: 

Träning av uthållighet och kondition också blir naturligt ute. Oroliga barn blir lugnare när 

de vistas utomhus och barnens motoriska förmåga och koncentrationsförmåga främjas 

(Spec.fsk). 

Den fysiska aktiviteten främjar även små barns lärande. En lärare beskriver sin uppfattning 
kring rörelsens betydelse. Barnen får med sin kropp utforska sin omvärld. De lär sig samordna 
sina rörelser och behärska sin kropp. Lärande har en viktig kroppslig aspekt och att det gynnar 
barns motorik och utveckling 

En lärare på småbarnsavdelningen (1-3år) beskriver sin uppfattning så här:  

Vi fokuserar mycket på att barnen ska röra sig mycket och det gör vi genom att 

klättra i berg, gå balansgång på sandlådekanten, promenera till skogen och att 

göra hinderbanor ute på gården eller i skogen (fsk).  

En annan aspekt som beskrivs av en lärare är att låta barnen klättra och röra sig utan att vara 
för överbeskyddande. Barnens kroppskontroll ökar och därmed deras självförtroende. 

När barnen klättrar i t.ex. klätterställningar så låter jag de göra det utan att 

vara för överbeskyddande. Jag låter dem pröva och klara av, vilket är bra 

för deras självförtroende (fsk). 
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Denna kategori A2, sammanfattas av att det framkommer att samtliga lärare är medvetna om 
motorikens betydelse. Det framkommer också att lärare menar att barn med ökat/minskat 
rörelsebehov främjas. En annan viktig aspekt är att man upplever att oroliga barn blir mycket 
lugnare och får då lättare att koncentrera sig. Rörelse och grovmotoriska aktiviteter utomhus 
främjar små barns utveckling eftersom den involverar hela kroppen. Enligt svaren är leken 
viktig för barns utveckling inom motorik och minne. 

A.3 Sinnesupplevelser 

Nedan följer flera lärares beskrivningar om naturens kvaliteter som de menar att naturen har. 
Både visuella, auditiva och kinestetiska egenskaper som har betydelse för både välmående 
och upplevelser av spänning, lugn och harmoni. Två lärare beskriver det så här: 

Naturen har också rikliga estetiska och sinnliga värden. Tänk att få lyssna till 

asplöv som prasslar i vinden, lukta på en liljekonvalj eller en dypöl. Ligga på 

rygg en höstdag och se hur olika molnformationer far förbi. Smaka på blåbär, 

harsyra och vildapel. Stryka med handen över mossan och tallstammen (fsk).  

Barnen kan ligga på rygg och se trädkronor vaja och moln som rör sig snabbt. 

Jag kan då be barnen att skärpa hörsel och de kan höra allt (fsk). Upplevelsen 

när man vistas i naturen blir större, att lyssna och känna på andra material 

skapar spänning, att t.ex. gå en upplevelsestig ensam i skogen skapar spänning 

och öppnar sinnen (skol).   

Lärarna utgår från naturen och barnens intressen. Lärandet bygger på verkliga upplevda 
händelser när man arbetar med olika ämnen i ett växelspel mellan upplevelser och 
reflektioner. 

Vara på plats och ”känna in” är viktigt när barn ska skapa något (skol).  

Här betonar också respondenten vikten av att använda sig av alla sinnen utomhus eftersom det 
gör att barn/elever kommer ihåg vad de fått uppleva, samtidigt kopplas det till forskning. 

Enligt forskning så blir det lättare att komma ihåg om du har fler sinnen aktiva, 

minnet blir bättre (skol).  

Samma sak beskriver en annan lärare med en lek som främjar minnet,  

Kims lek med skogsfynd (skol). 

Hela kategorin A sammanfattas av att hälsa och livskvalité är viktigt när lärare resonerar om 
utomhuspedagogik. Barns utveckling främjas inom många olika områden. Det framkommer i 
resultatet att lärare är medvetna om motorikens betydelse. Vidare framkommer att 
utomhuspedagogik handlar om sinnliga upplevelser i omgivningen och fysisk aktivitet. 
Vistelsen utomhus utvecklar barnens motoriska utveckling. Utomhusmiljön bjuder samtidigt 
på sinnliga upplevelser med både spänning, lugn och ro, färger, ljud och balans. Naturens 
estetiska kvaliteter är betydelsefulla för lärarna.  Nästan alla lärarna betonar värdet av att barn 
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och elever får använda sig av alla sinnen utomhus genom att få lukta, smaka, höra, uppleva 
och se. 

Kategori B. Miljöns betydelse i utomhuspedagogik 

Utomhuspedagogik för en lärare innebär all pedagogisk verksamhet som äger rum utomhus. I 
en kombination av samhörighet mellan människor och omgivningen blir både naturen och 
samhället i närmiljön en plats för lärande. 

Utomhuspedagogik är all pedagogisk verksamhet som bedrivs ute. Allt med spår 

av människan naturligt i skog, äng, sjö, havsstrand, åker m.m. allt som är 

strukturerat om människan som förskolegårdar, skolgårdar, lekplatser, 

bostadsområden närmiljöområden m.m.(.fsk). 

I utomhusmiljön skapas större utrymme för kreativitet i lekaktiviteter och lärandesituationer. 
Miljön erbjuder läraren fler möjligheter till att bedriva varierad lek som främjar lärande. En 
lärare skriver detta på följande vis: 

Utomhuspedagogik ger mig möjlighet som lärare, jag kan erbjuda mina barn en 

annan miljö för lek och lärande. Detta komplimenterar inomhuspedagogiken. 

Genom att använda båda miljöerna kan man fånga fler barns intresse och lust att 

lära en om enbart använda sig av den ena. (fsk).  

För läraren blir närmiljön en lärmiljö . Barnens lärmiljö flyttas ut i uterummet för att utveckla 
deras förståelse för vår delaktighet i naturen. Här använder både läraren och barnen 
uterummet som en plats för lärande. Läraren anser att lärandet handlar om att lära barnen att 
ha en varsam inställning till naturen och miljön. 

Jag ser uterummet som en inlärningsmiljö, barnen lär känna sin närmiljö, hur de 

ska förhålla sig till den vilka rättigheter och skyldigheter vi har gentemot vår 

miljö (skola). 

Platsens betydelse för lärandet framkommer i resonemanget. En respondent skriver: 

 Det är en miljö som ger barnen inspiration till lärandet (skol). 

Två lärare uttrycker samma sak om lärandets möjligheter fast på olika sätt. Tillsammans blir 
de båda miljöerna ett komplement och ett pedagogiskt verktyg . Den första respondenten 
skriver: 

Uterummet är en lika självklar inlärningsmiljö som inomhusmiljön men man 

måste se möjligheterna. (fsk). 

 Utomhusmiljön är en av de miljöer som erbjuder mest variation och saker att 

utforska (skol).  

Enligt respondenten är utomhuspedagogik ett förhållningssätt som anspelar på lärande och där 
inne likaväl som ute ses som förutsättningar för att kunna uppfylla läroplanens mål. Ett 
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positivt förhållningssätt präglar en lärares syn och hon ser utomhusmiljöns möjligheter som 
en lärandemiljö. Respondenten ger denna beskrivning:  

Läroplanens mål och uppdrag anser jag att vi kan uppfylla huvuddelen av likaväl 

ute som inne, värdegrunden, lärandet och delaktighet fungerar oavsett om man 

är ute eller inne (fsk).  

Här erbjuder läraren både spänning och fantasifigurer som stimulerar barnens nyfikenhet,  lust 
och motivation att lära. Man arbetar också problembaserat (PBL) där man ger barnen 
uppgifter. Läraren beskriver detta på följande sätt: 

Fru vår berättar om våren som kommer, vilka blommor, djur, träd (fsk) Kung 

Bore, Gubben höst m.m.(fsk). Havet – vi ser och lär om havet och dess invånare 

(fsk) Kapten Anka och Kapten Träben berättar om främmande hav, om länder 

och ger oss uppgifter (PBL). Bergen – tränar barnens motorik – dit går vi gärna 

– barnen har sina egna ställen där vi kan se hela horisonten (fsk). 

Genom leken utvecklas barnen både motoriskt och känslomässigt enligt en respondent.  

Träning av motorik och kroppsuppfattning (spec.fsk) blir naturligt när vi klättrar 

och leker i skogen. Att få röra sig speciellt i skogen får oroliga barn att bli 

mycket lugnare och de får lättare med koncentrationen (spec.fsk)  

Här ser läraren att de praktiska erfarenheterna utomhus har stor betydelse för barnen. Som 
lärare kan hon förmedla kunskap utan böcker. Naturen blir en viktig motivationsfaktor som 
inspirerar till barnens undervisning. Arbetet blir meningsfullt för eleverna. Sinnlig inspiration 
ses som ett komplement till klassrummet och läromedel. Hon uttrycker detta på följande vis: 

Jag anser att miljön har en stor betydelse. Naturen inspirerar och hjälper barnen 

att tänka utanför klassrummets fyra väggar och lärobokens platta blad (skol).  

Denna kategori B sammanfattas av att respondenterna menar att grunden för ett 
miljömedvetande läggs . Lärarna beskriver sambandet mellan tidig anknytning under 
uppväxttiden påverkar uppfattningen i vuxen ålder. Lärande kan skapas i växelverkan mellan 
inomhusmiljön och utomhusmiljön. I denna kategori framkommer det att naturen är en miljö 
som används regelbundet av alla respondenterna både i förskolan och i skolan. Barnens 
förståelse och intresse för naturen ökar när man vistas i den. 

Kategori C. Olika objekt som främjar lärandet 

C.1 Lekens betydelse   

Leken främjar barns utveckling och lärande inom många olika områden. Respondenterna i 
förskolan skriver att leken är av stor betydelse för lärande och att det måste finnas tid för lek. 
Vi upplever att det finns en stark känsla för lekens betydelse i förskolan. Lek ute tränar många 
olika sammanhang, den hjälper barnen att förstå sammanhang.  
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Utomhuspedagogik främjar olika sorters lek för att lära (fsk & skol) lärarna benämner 
regellekar(spec.fsk), sociala lekar (fsk) rollekar (fsk & skol) fantasilek (fsk) rörelselek (fsk & skol) 
Kims lek/ minneslek som främjar minne och matematik (fsk) fri lek (skol & fsk) naturens lekar (fsk & 
skol) ostörd lek (fsk & skol) lek för att befästa arbete (sko l& fsk) lek för att lära (fsk) och 
organiserade lekar (fsk).   

Vi har funnit olika uppfattningar kring säkerhetstänket som påverkar om lärarna deltar i leken 
eller ej (skol & fsk) 

Jag hindras av att delta aktivt i leken på grund av sitt säkerhetstänk (fsk).  

Det blir lätt att man som pedagog upptas av att hålla koll på barnen så att ingen 

skadar sig och på så sätt missar vi många idéer och upptäckter som kommer från 

barnen. Vårt arbetslag har nu bestämt att en eller två har ansvaret för uppsikten 

och övriga kan lyssna in barnen och vara medupptäckare. (fsk). 

 För barn i den här åldern handlar det mycket om lek och jag försöker väva in 

pedagogiken i leken, att man ska ha koll på var minst en vuxen är och sina 

kompisar (skol). 

Leken har stor betydelse för nästan alla lärare i utomhuspedagogiken. Lärarna beskriver nedan 
sin syn på lekens betydelse. 

Utomhuspedagogik ger mig möjlighet som lärare, jag kan erbjuda mina barn en 

annan miljö för lek och lärande (fsk), Fri lek utvecklar fantasin, motorik och 

socialt samspel (fsk). Leken och lärande är annorlunda (fsk). 

Enligt lärarna främjas förhållningssätt lek och lärande. Artrikedomen kan lekas fram 
på ett lustfyllt sätt samtidigt som språkutvecklingen främjas. 

Lek för att lära sig namn (fsk) Artkunskap på ett lekfullt sätt, Lek för att befästa 

arbete (skol & fsk) efter avslutat arbete leker vi oftast en lek som befäster det vi 

arbetat med (skol).  

Lärarna i förskolan framhåller leken som ett viktigt moment i utomhuspedagogiskt arbete och 
att de avsätter tid för den. 

Leken pågår längre (fsk), Kombinerar lek och aktivitet (fsk).  

I denna kategori C1 framkommer det att lärarna anser att leken är betydelsefull i allt lärande. 
Lärarna har olika uppfattningar på hur man kan använda sig av lek i utomhuspedagogiskt 
arbete. I utomhuspedagogiken främjas många olika sorters lek samtidigt som den utvecklar 
många av barns förmågor. Flera olika aspekter framkommer som positivt lärande. 
Tillgängligheten och närheten är viktig. I naturen är det rofyllt och tyst och leken kan 
utvecklas till ett ställe där man experimenterar och leker både lugna och vilda lekar. Detta i 
sin tur utvecklar motoriken menar respondenterna. 
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C.2 Utomhuspedagogikens betydelse utifrån socialt samspel och kommunikation 

Empatin ökar hos barnen samtidigt som gruppkänslan stärks och det sociala samspelet stärks 
enligt flera lärare. Rutiner och fasta ramar skapar trygghet hos barnen. 

Det är viktigt med rutiner och fasta ramar så att barnen känner sig trygga. 

(skol). Bättre samarbete mellan barnen, omsorg om varandra, stärkande för 

gruppen, alla kämpar tillsammans, empatin ökar (skol).  

Det är också ett sätt att jobba med gruppen – gemenskap, ta ansvar, 

gemensamma mål. (skol), De visar en omsorg för varandra som de inte visar i 

samma utsträckning på skolgården. De hjälper till exempel varandra över svåra 

partier i skogen/ bäcken (skol).  

Förhållningssättet är inlyssnande och lärarna tar barnens idéer och tankar på allvar. Lärarna 
nedan menar att utomhuspedagogik leder till bättre språkutveckling både enskilt med barnen 
och i grupp när man lyssnar, reflekterar och kommunicerar med barnen.  

Man kan ta med sig både saker och erfarenheter in och samtala och fördjupa 

sig kring (fsk). Talspråksutvecklingen främjas också då barnen får benämna 

nya fynd och samtala med vuxna, andra barn både enskilt och i grupp om 

något som intresserar barnen(fsk). Verbala förmågan ökar i leken (skol).  

Här ger läraren inte de rätta svaren utan barnen får komma fram med egna problemlösningar 
efter att de samtalat med varandra. 

Vi bygger kojor med barnen där de själva får tänka ut och diskutera med 

varandra hur de vill att kojan skall se ut (fsk).  

I kategori C.2 framkommer att sociala samspelet är en aspekt som enligt respondenterna 
utvecklas genom kommunikation och samarbete. Kommunikation sker mellan både vuxna och 
barn om de saker man upptäcker. Barn och elever hjälps åt och deras empatiska förmåga 
utvecklas. En annan aspekt är att lärarna arbetar med gruppkänslan. Att lära barnen att ta 
ansvar för sina egna handlingar och skapa gemensamma mål är exempel på hur man kan 
arbeta med utomhuspedagogik. 

C.3 Ett sätt att lära 

En lärare som arbetar i skolan benämner flera ämnen som kan ingå i utomhusundervisningen. 
Denna respondent menar att naturen skapar möjligheter till att undervisa i t.ex. miljöfrågor 
och hållbar utveckling. Naturen erbjuder elever en känsla för sammanhang. I 
miljöundervisningen kan man öka motivationen och förståelsen hos eleverna i miljöfrågor.  

Flera ämnen integreras exempelvis svenska, bild, matematik, drama, lekar, so 

och no ämnena. Naturen kan ses som oöverträffat läromedel i en mängd 

sammanhang exempelvis miljöundervisning där eleverna skall utveckla 

miljömedvetenhet. Genom att regelbundet vara ute i naturen skapar vi en 

relation till den som är grunden för all ekologisk förståelse (skol.)  
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På förskolans småbarnsavdelning arbetar man för att småbarns miljömedvetande grundläggs. 
En lärare beskriver lärande med både källsortering och kompostering. Barnen får kunskap om 
hur matrester blir till jord. Närmiljön för läraren blir här lärmiljö. Barnens lärmiljö flyttas ut i 
uterummet för att utveckla deras förståelse för vår delaktighet i naturen. Här använder både 
läraren och barnen uterummet som en plats för lärande. Läraren anser att lärandet handlar om 
att lära barnen att ha en varsam inställning till naturen och miljön. 

Vi har tema folkhälsa. Uppstarten av temat hade skolan och förskolan 

tillsammans i skogen. Vi plockade skräp och pratade återvinning. Barnen 

spikade fast olika material som plast, äppleskrutt på en bräda som vi sedan 

grävde ner i marken. Vi kommer att gå tillbaks ca en gång per månad för att se 

vad som hänt med skräpet. (fsk) 

Här beskriver läraren sitt positiva förhållningssätt. Hon säger att det är både roligt och 
utvecklande. 

Vi måste visa vår glädje att få vistas i naturen för då inspireras lärandet och 

leken och det är en självklarhet att vi ser uterummet som en inlärningsmiljö (fsk).  

Respondenterna skriver att för att åstadkomma är en god pedagogisk miljö för alla elever 
måste man arbeta på olika sätt. Utomhuspedagogiken innebär att man tar tillvara på elevernas 
erfarenheter och skolkunskaper i ett helhetsperspektiv. Här arbetar lärarna i skolan utifrån 
olika perspektiv eftersom alla lär på olika sätt. Vidare menar respondenterna att det skapar fler 
möjligheter för eleverna att hitta sitt sätt att lära på.  

Uppföljning av utepassen ger möjlighet till skapande och meningsfullt arbete i 

klassrummet. Det kan innebära dikteringar för läsning och skrivning, fri 

skrivning, dikter i ämnet svenska, former och färger i bild, mätningar i 

matematik. Utgångspunkten är att alla lär på olika sätt (skol).  

Respondenten skriver att utomhuspedagogik är ett ytterligare sätt att lära på. 

För mig som lärare innebär det inte mer jobb utan bara ett ytterligare sätt att 

lära på (skol). 

Vi sammanfattar denna kategori C3 med detta. Lärarna skapar en positiv relation till den 
omgivande miljön och barn och elever möts i ett gemensamt rum (naturen)för lärande. Även 
här kommenteras vikten av regelbundenheten. 

C.4 Variation och mångfaldens betydelse 

I denna kategori benämns variationen och olika material som finns att tillgå utomhus. 

 Här ges stora variationer till olika pedagogiska aktiviteter (fsk).  

Viss variation finns ju dock, eftersom man har tillgång till olika material ute 

jämfört med inne(skol), En lärare menar att naturen inte är lika tillrättalagd som 
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barnens andra skolmiljö (skol), Jag älskar naturen och den mångfald den 

erbjuder (fsk). 

C.5 Regelbundenhet  

Något som framkommer i denna kategori är vikten av regelbundenheten (fsk & skol). Flera 
lärare beskriver detta på olika sätt här nedanför: 

Jag har utomhuspedagogik på schemat 1gång per vecka (skol). 

Det är vid de tillfällen då vi varje vecka drar till skogs som jag ser den optimala 

utomhuspedagogiken(fsk). 

Genom att regelbundet vara ute i naturen skapar vi en relation till den som är 

grunden till all ekologisk förståelse(skol).  

En respondent säger att regelbundenheten främjar en grund för all ekologisk förståelse. 

Vi kommer att gå tillbaks ca en gång per månad för att se vad som hänt med 

skräpet. (fsk). 

C.6 Komplement  

Här menar lärarna att utgångspunkten är att alla lär på olika sätt. Genom att flytta ut 
undervisningen kan praktiskt arbete vara ett bra komplement i lärandet för vissa barn. 

Utomhuspedagogik ger mig som lärare möjlighet att erbjuda mina barn annan 

miljö för lek och lärande som komplimenterar inomhuspedagogiken (fsk),  

Läraren beskriver också att utomhusmiljön är en lika självklar inlärningsmiljö som inomhus 
miljön. 

Uterummet är en lika självklar inlärningsmiljö som utomhusmiljön men 

man måste se möjligheterna (fsk). 

Lärarna i skolan ser utomhuspedagogik som ett bra komplement till den ”traditionella” 
klassrumsundervisningen och inomhuspedagogiken. Fem lärare beskriver detta på följande 
sätt: 

 Utomhuspedagogik en till två gånger i veckan tror jag är ett bra 

komplement till den mer ”traditionella” inomhuspedagogiken (skol).  

Jag tycker att allt som man gör inomhus kan man göra ute (fsk). Hämtar 

inspiration ute och gör uppföljningar inne (skol).   

Uppföljning av utepassen ger möjlighet till skapande och meningsfullt arbete i 

klassrummet. Det kan innebära dikteringar för läsning och skrivning, fri 
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skrivning, dikter i ämnet svenska, former och färger i bild, mätningar i 

matematik. Utgångspunkten är att alla lär på olika sätt (skol).  

En lärare i skolan nämner skolgården som ett komplement i matematikundervisningen. Hon 
skriver att man kan använda skolgården till kortare pass.  

Skolgården är bra att utnyttja till kortare pass, t.ex. matte (skol).    

C.7 Jämställdhetens betydelse  

En viktig aspekt som två respondenter är att jämställdheten främjas, då förutsättningarna är 
lika för alla. Se även C10. 

Jämställdheten främjas. (fsk)  

C.8 Platsens betydelse 

Lärarna ser utomhusundervisningens möjligheter som lärandemiljö. De lyfter platsens 
betydelse för sinnliga upplevelser. 

För att åstadkomma ett didaktiskt möte med alla elever är en varierad 

undervisning vägen. Didaktiskt möte innebär i den meningen ett meningsfullt 

möte mellan elevens erfarenheter och skolkunskaper utgångspunkten är att 

eleverna lär på olika sätt. Att flytta ut undervisningen och arbeta praktiskt kan 

vara vägen att nå en del elever och vara ett komplement i lärandet för andra 

elever. Fler elever kan hitta sitt sätt att lära på( skol). 

Genom att elever får känna och beröra ökar autenticiteten. En lärare lyfter 
ämnesområdet matematik som en möjlighet för att kunna skapa djupare förståelse 
och en känsla för att bättre kunna bearbeta detta ämne i skolan.  

När man ska lära om naturen ska man vara i naturen. Tänk att först få uppleva 

att gnagda kottar kan se olika ut och sedan faktiskt få reda på varför det är så. 

Att arbeta praktiskt med bland annat matematik gör att man får en mycket 

djupare förståelse och det kan också hjälpa många som har svårt att förstå ett 

moment att komma vidare i sina tankar. Att få vara på plats och känna in är en 

viktig del när barn skall skapa något till exempel en saga (skol). 

Lärarna beskriver också naturen som en utmärkt lärandemiljö där barnen får uppleva allt som 
sker ute i naturen och får då lättare att förstå sammanhangen.    

Skogen är barnens bästa lekplats. Det har jag tyckt ända sen jag var liten. Det är 

självklart att gå till skogen (fsk). Vi har ju skogen inpå knutarna så vi har väldigt 

goda förutsättningar för kvalitativ och kvantitativ utevistelse. 
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C.9 Utformningens betydelse  

En lärares uppfattning om utemiljön på förskolegården är att det bör finnas lekutrustning som 
främjar barns motoriska utveckling och material som stimulerar till bygg och 
konstruktionslek. 

En gård bör erbjuda variation så att barnen hela tiden kan upptäcka nya saker, 

leka nya lekar och utveckla olika kompetenser. Här ska finnas motoriska ut 

maningar bygg och konstruktionsmöjligheter, möjlighet till avskildhet och lugn 

och ro och olika sinnesupplevelser (fsk).  

En lärare uttrycker att många förskolegårdar är eftersatta och vilken betydelse detta får. De 
stimulerar inte barns utveckling. Lärarna har olika uppfattningar på gårdens utformning. Det 
som framkommer är att utformningen är betydelsefull för barnen. 

Jag tycker att gårdarna på många förskolor är tråkiga och inte speciellt 

utmanande för barnen (fsk).  

Läraren på specialförskolan använder gården för att tillgodose barnens behov och utemiljön 
blir här en lärandearena. 

På gården strukturerar vi mycket lek (spec.fsk).  

För att utnyttja alla sinnen och sätt att lära på tycker jag att gården eller 

naturen är ett utomordentligt bra sätt! (fsk). 

 I kategori C9 har gårdens utformning betydelse för lärarna i förskolan. Däremot kommenterar 
inte någon lärare inom skolan skolgårdens betydelse. Det framkommer också att lärarna inom 
förskolan och specialförskolan vet att utformningen av gården påverkar barns motoriska 
utveckling, sinnlighet och lärande (fsk) I kategorin framkommer det att många förskolegårdar 
är eftersatta och inte är särskilt utmanande. Gårdarna idag bör ge barnen variation så att de 
kan upptäcka och ges möjlighet till att utveckla olika kompetenser. Det bör finnas utrymmen 
för barnen att leka i fred men miljön ska också innehålla sinnliga kontakter anser lärarna i sina 
svar. 

C.10 Materialets betydelse   

Den rika tillgången på naturens egna material medför att barnen inte behöver uppleva 
konkurrens om materialet enligt respondenterna. 

Utomhusmiljön har ett så enormt utbud vad gäller material, miljö, väder, 

lärtillfällen och social samvaro så varför inte utnyttja detta (fsk).  

De behöver inte konkurrera om materialet, det blir mindre konflikter (fsk). 

En fördel som respondenten nämner är att miljön är könsneutral och gör att alla kan delta på 
lika villkor. Konflikterna minskar. 
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Skulle vilja använda skogens material mera än idag (fsk).  

Här kan vi läsa vad respondenten har för tankar om materialet. Läraren menar att under 
besparingstider är naturens material utmärkt att ta del av. En begränsning kan vara att 
materialet från naturen upplevs som stökigt menar samtidigt respondenten. 

Att tillföra material till exempel från naturen kan av många inklusive mig 

upplevas som ett problem då det ser stökigt ut, men kanske kunde man lösa det 

med en speciell förvaringsplats. I naturen hittar vi mycket gratismaterial. 

Utmärkt i besparingstider (fsk).   

C.11 Barndomens betydelse 

En lärare ser sambandet mellan en tidig anknytning till naturen under uppväxttiden. Här 
menar respondenten att grunderna för ett miljömedvetande läggs tidigt. Lärarens egen 
erfarenhet från barndomen har förmodligen betydelse för hur hon uppfattar och pratar om 
naturens mångfald. Barn som får möjligheter till att utforska och upptäcka naturen blir inte 
bara nyfikna och motiverade. De skapar också nya attityder och värderingar som de för 
vidare. Här läggs grogrunden för vårt kulturarv enligt respondenten. 

Kanske för att jag älskar naturen och den mångfald den erbjuder . Jag anser och 

tycker mig sett, att barn som fått möjlighet att uppleva naturens skönhet och 

mångfald vill också värna om den.(fsk) Får man som liten lära sig att inte skräpa 

ner och vara rädd om det som växer och de som bor i t ex skogen, är chansen 

större att det ”tänket” följer med upp i vuxen ålder, och förs vidare till 

kommande generationer. (fsk)  

Denna kategori C utmärks av att lärarna tar upp olika sätt eller objekt som främjar lärandet då 
mångfalden och variationen spelar stor roll. Det framkommer också att utomhuspedagogik 
främjar leken, språkutvecklingen och det sociala samspelet. Naturen skapar många 
möjligheter som främjar lärandet. Respondenterna lyfter delar som miljölära, artkunskap, 
variation, naturens material och kretslopp som viktiga bitar. Miljöundervisning i form av 
attityder, värden och engagemang är undervisningsområden som framkommer hos många av 
respondenterna. Respondenterna anser att utomhuspedagogik är ett viktigt komplement till 
den traditionella inomhuspedagogiken. Lärandet sker i olika sammanhang och situationer. 

Kategori D. Begränsningar i utomhuspedagogik 

Faktorer som hindrar pedagogerna är personalbrist, säkerhetstankar, organisatoriska ramar, 
tiden m .m. 

         Många barn på gården (fsk),  

         Det kan vara svårt att fånga och räcka till utomhus (skol). 

         Personalbrist (fsk). 

         Enda hindret är personalbrist och om man inte får ihop det men det är också allt (fsk).  
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Tidsaspekten är viktig hos respondenterna. Den beskrivs på två olika sätt inom 
verksamheterna. I förskolan avsätts tid för att barnen skall ta på och av sig själva. På - och 
avklädning tar lång tid på vintern och det minskar utevistelse tiden för barnen beskrivs 
följande: 

Tiden, speciellt vintertid då det tar lång tid för alla barn att klä på och av sig 

(fsk).  

I skolan är man styrd av många faktorer såsom, lunch, avslutad skoldag och olika möten. 
Läraren i skolan benämner begränsningarna på detta vis. 

En annan begränsning är tid (skynda långsamt utomhus) (skol). Organisatoriska 

ramar såsom lunch, sluttid för skoldag, ämnena och det ställer större 

diciplinkrav på gruppen än inomhus (skol). 

Kategori E. Utomhuspedagogik i relation till pedagogiskt 

förhållningssätt 

Resultatet visar att det är ett ansvarfullt arbete att lära barnen att ha en positiv inställning till 
naturen och miljön. Enligt respondenten främjas barns lek och lärande genom ett positivt 
förhållningssätt. Läraren måste ha en god kompetens och intresse för naturens kretslopp och 
naturvetenskapliga fenomen för att kunna utmana barn och elevers kreativa lärprocesser. 

Förhållningssättet inspirerar lärandet och leken (fsk) Det betyder mycket att 

vara i naturen med barnen, för mig handlar det första hand om att barn 

behöver en naturlig och positiv inställning till naturen vilket kräver 

engagerad och kreativ personal. Jag tror mycket på att vara aktiv och 

inspirerande pedagog på olika platser kring förskolan (fsk).  

Förhållningssättet kräver en positiv grundsyn. Här menar läraren att det inte föreligger någon 
motsättning mellan pedagogik och lärande inomhus och pedagogik och lärande utomhus. 

Själva pedagogiken skiljer sig inte för min del bara för att jag är ute (skol).  

Denna lärare är medveten om sin makt i förhållande till sitt yrkesutförande och det 
pedagogiska ansvaret. Respondenten förespråkar ett förhållningssätt där målet inte är det 
viktiga utan vägen dit. Man ställer motfrågor och låter barnen komma med egna 
problemlösningar. Utevistelsen fokuserar på barnens intressen. Vidare uttrycker respondenten 
betydelsen av att lyssna och ta barnens idéer och tankar på allvar.  

Jag ser det som pedagogens uppgift att upptäcka och vara nyfiken på vad barnen 

fokuserar på under utevistelsen. Där har vi som uppgift att lyssna in, ställa 

intresserade frågor, ifrågasätta, be barnen reflektera, utmana barnens olika 

tänkande om olika fenomen, söka kunskap, synliggöra mångfalden av 

uppfattningar och läroprocessen. Det är viktigt att vara medveten om att det är vi 

som har tolkningsföreträde och har ansvaret för verksamhetens innehåll (fsk).  



33 

 

En lärare beskriver sin pedagogik som mera flexibel än strukturerad och hon sätter elevens 
och sin egen pedagogik i centrum. Flera lärare anser att det är viktigt att ha ett öppet 
förhållningssätt som innebär att man tar tillvara på barnens intressen genom att man lyssnar 
på barnens tankar och idéer . 

Jag vill genom utomhuspedagogik skapa ett sunt förhållningssätt till barnens 

långsiktiga miljötänk och deras närmiljö. Jag har själv ett öppnare 

förhållningssätt och lyssnar mer till barnens tankar. Jag frågar i fler led när vi 

är ute än när vi är inne (skol).  

Som pedagog vill jag vara medagerande, medupplevande, medundersökande och 

medupptäckare. Det innebär att inte vara för styrd av den detaljplaneringen jag 

har. Istället fånga ögonblicket och vara flexibel mitt syfte är att skapa ett 

naturintresse hos eleverna (skol). 

Här beskrivs utomhuspedagogik som en möjlighet att utveckla sig själv och barnen. 

 Utomhuspedagogik är en förlängning av mig som pedagog och en utmaning 

många gånger, vilket är det roliga. Samma pedagog uttrycker vikten av att tänka 

problembaserat och att allt går att lösa på många sätt. Det är som sagt inte en 

begränsning för mig, utan en möjlighet att bredda barnen och mig själv (fsk).          

En lärares uppfattning anger utomhuspedagogik som: 

Ett arbetssätt som både är bra för barnen fysiskt men också gör barnen mer 

delaktiga i aktiviteterna de utför (skol).   

I kategori E framkommer att förhållningssättet påverkar de pedagogiska förutsättningarna. 
Lärarna är medvetna om hur lärandets kopplas till vad man gör och vikten av det. Här ges inte 
de rätta svaren. Motfrågor ställs och barnen får komma med egna problemlösningar. Många 
av lärarna arbetar utifrån ett problembaserat förhållningssätt (PBL). Resultatet visar att lärarna 
är öppna för barnens lust att lära. Respondenterna menar här att lärarens roll är att vara 
medagerande och medupplevande, medundersökande och medupptäckare. Detta innebär att 
pedagogen är nyfiken, lyhörd och närvarande för att ge barnen stöd och uppmuntran. Läraren 
måste också bekräfta och förstärka barnens förmågor. Respondenterna menar att det är viktigt 
att vara kreativ och positiv som pedagog för att barnen skall bli intresserade. 

Resultatsammanfattning  

I kategori A relaterar lärarna till hälsan, kroppsrörelsen och sinnesupplevelsers betydelse för 
lärande. 

Kategori B utmärks av miljön och de olika uterummens betydelse för lärandet. Aspekter inom 
denna kategori är bl.a. gårdens utformning, naturen som miljö och materialets fördelar. 

Kategori C utgör många aspekter som främjar lärande. Två viktiga aspekter som framhävs är 
mångfalden och variationen.  
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Kategori D beskriver olika begränsningar i utomhuspedagogiken. Det är bl.a. brist på 
personal, tidsbrist och bristande säkerhet. 

Kategori E beskriver hur viktigt det är att läraren är engagerad i barnens lärande.  

V. DISKUSSION 

Här analyserar vi vårt resultat för att du som läsare skall kunna bedöma resultatets relevans.  

Metodkritik 

Vi har valt ”Self report” som metod för att vi inte använt oss av metoden tidigare och ville 
lära oss ytterligare en ny metod. Vår nyfikenhet kring metoden var stor och vi ville få kunskap 
om metoden kunde resultera i ett lika brett och innehållsrikt material som när man genomför 
kvalitativa intervjuer. En ytterligare anledning till val av denna metod var att den inte kräver 
vår medverkan under tiden respondenterna svarar på frågorna. För oss innebar detta att vi fick 
mer tid till att arbeta med andra bitar av undersökningen. Det har varit stor uppslutning på alla 
förskolor och skolor. Många har utryckt spontant att det är ett viktigt ämne att lyfta och 
diskutera. Lärarna var positiva till att dela med sig av sina tankar om hur de resonerar kring 
utomhuspedagogik.  

Vi lämnade ut tjugo Self reports för vi tog för givet att många lärare hade inskolningar och 
inte skulle ha tid att svara men där begick vi ett stort fel. Här borde vi ha tagit till oss tidigare 
erfarenheter i form av andra examensarbeten som vi faktisk läste innan. Detta misstag 
resulterade i att vi kanske fick in för stort material som blev svårt att bearbeta. Tidigare Self 
reports arbeten visar alla på stor uppslutning hos respondenternas deltagande. 

En fördel med denna metod är att läraren inte blir påverkad av oss som intervjuare och våra 
följdfrågor. Samtidigt beror det också på hur man ställer frågan. ”Som man frågar får man 
svar” En nackdel för oss som forskare är att vi inte har någon möjlighet att påverka eller 
komplettera informationen. Därför valde vi att be respondenterna att få återkomma om vi var 
osäkra om textens innehåll. Vi har både ringt upp respondenterna personligt och mailat dem 
frågor som, Hur tänkte du här? Eller kan du utveckla detta lite mer?  Davidsson (2007) menar 
att en positiv fördel med Self report som metod är, att pedagogen hinner tänka igenom sina 
svar, tänka igenom frågeställningen, skriva sin text och reflektera över den. Metoden passar 
eftersom vårt syfte med undersökningen är att ta reda på hur pedagogers uppfattningar inom 
olika verksamheter, förhåller sig till utomhuspedagogik. 

Men det är fortfarande en nackdel med vår valda metod eftersom vi fortfarande inte vet något 
om hur lärarna uppfattar utomhuspedagogik utan enbart hur de skriver om det. Vi har valt en 
teknik som innebär att man behärskar skrivkonstens alla regler. Alla har en kropp, men är alla 
medvetna om hur stor betydelse den har för vår kommunikation mellan människor.   
Forskning visar att kroppen står för 60 % av vårt budskap, rösten står för 30 % och orden för 
10 %. Alternativt hade vi kunnat genomgöra en metodtriangulering för att belysa 
utomhuspedagogik på djupet. En triangulering handlar om när det finns flera 
undersökningsmetoder. Fördelar med metodtriangulering är att man kan tränga djupare in i 
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problemet och belysa det grundligare enligt Stukát (2005). Tyvärr avgjorde tiden detta men 
det hade varit intressant att göra en triangulering. Vi är medvetna om att Self report som 
metod innebär att man måste kunna uttrycka sig i text.  

Enligt vårt förmenande kan vår studie bidra till en värdefull kunskap om relationer mellan 
utomhuspedagogik och lärande i förskola – och skolmiljö. Eftersom vårt datamaterial har varit 
innehållsrikt och mångsidigt har vi själva fått ett fördjupat intresse för utomhuspedagogik i ett 
lärandeperspektiv. 

 

Resultatdiskussion 

I vår resultatdiskussion utgår vi från studiens resultat med en tydlig anknytning till den 
forskning vi hänvisat till och till de teorier som belysts tidigare samt våra egna synpunkter. 
Resultatet visar på en utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Tillsammans kan vi 
medverka till att barn och elever lär sig ett varsamt förhållningssätt till vår natur och miljö där 
de förstår sin delaktighet i naturens kretslopp.  

Variationer inom förskola och skola 

När det gäller Szczepanskis senaste forskning (2008) ser vi både likheter och skillnader 
mellan våra respondenters utsagor. Gemensamt i vår forskning var mångfalden av varierande 
uppfattningar om utomhuspedagogikens särart. Vi finner också likheter i våra respondenters 
utsagor där lärarna förknippar utomhuspedagogiken med kroppsligt lärande, sättet att lära, 
platsens betydelse för lärande och objektet för lärande. Vår studie visar även att lärare som 
arbetar med barn med särskilda behov, är mycket medvetna om hur betydelsefull 
utomhusmiljön är för dessa barns utveckling. Men precis som i Szczepanskis forskning visar 
vår detsamma, dvs. att det är endast några få lärare som lyfter utomhusmiljön som en plats för 
barn med särskilda behov. Däremot ser vi skillnader i vår studie kontra Szczepanskis 
forskning i uppfattningar om gynnsamma ämnen i utomhuspedagogik.  

Våra respondenter lyfter många fler ämnen. Ämnena som framträder är svenska(Sv), bild (B), 
(Ma), drama, lekar, (So), (No) och folkhälsa. Vidare skriver de i sina utsagor att 
utomhuspedagogik främjar barns språkutveckling, samarbetsförmåga och att barnens 
empatiska förmåga utvecklas. I Szczepanskis forskning nämns färre ämnen, naturorientering 
(No) och matematik (Ma). Mindre framträdande ämnen är samhällsorientering (So), språk och 
estetiska ämnen. Några lärare lyfter sociala klimatet och gemenskapens inflytande. 

I Szczepanskis forskning nämner inte lärarna lekens betydelse över huvud taget däremot i vår 
forskning beskriver lärarna i förskolan leken som betydelsefull för barns utveckling. Men 
även lärarna i vår studie nämner leken men utifrån ett ämnesrelaterat perspektiv. Den största 
skillnaden finner vi i att våra respondenter lyfter lekens betydelse som ett redskap för lärande. 
Vi finner också att leken framhålls mer tydligt i pedagogiska sammanhang i förskolan. I 
skolan nämns leken mer som ett ämne eller för att befästa arbete. Lek är betydelsefull och i 
vår studie benämns leken som ett redskap för lärande där barnen utvecklas motoriskt, socialt, 
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känslomässigt och intellektuellt. Lärarna uppfattar lekens betydelse som viktig på många sätt. 
Detta framkommer i vårt resultat på s. 25.  

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) menar att utifrån ett utvecklings-
pedagogiskt perspektiv är det just barnens förståelse för mötet med sin omvärld som ska vara i 
fokus. När vi pedagoger synliggör mångfalden av barnens förståelse ställs barnet inför 
utmaningen att möta någon annans sätt att tänka tillsammans med andra. Variationen av 
tankesätt och lärare som uppmanar och hjälper barn att fundera och reflektera över sitt lärande 
och sina egna tankar, kan så småningom förändra dessa och medföra att ett lärande uppstår 
enligt Pramling. Vi ser i lärarnas svar att deras uppfattningar stämmer överrens med tidigare 
forskningsresultat. Vi anser att det är värdefullt att träffa både vuxna och barn över gränserna 
för att ta vara på varandras kompetenser och erfarenheter. Dessa möten leder till samtal, 
reflektioner och gemenskap, som gör att vi tillsammans kan växa. Vidare anser vi att 
utomhuspedagogik är ett utvecklingsområde som innehåller både spänning, utmaningar och 
variation. Här kan vi utgå från barnens tankar och upplevelser om sig själva och omvärlden.  

Utformningens betydelse 

Vi ser skillnader inom förskola och skola när det gäller gårdens utformning. Lärarna i 
förskolan lyfter betydelsen av utformningen av gården och de är medvetna om barns 
motoriska utveckling. Sinnlighet och lärande främjas om gården är utmanande (fsk). Lärare i 
förskolan ger förslag på hur en gård bör utformas.” En gård bör erbjuda variation så att barnen 
hela tiden kan upptäcka nya saker, leka nya lekar och utveckla olika kompetenser. Här ska 
finnas motoriska utmaningar, bygg och konstruktionsmöjligheter, möjlighet till avskildhet och 
lugn och ro och olika sinnesupplevelser skriver en pedagog (fsk)”. Bland skolans lärare är det 
ingen som talar om skolgårdens utformning i vårt resultat. Det finns mycket forskning som 
visar att skolgården är något som tillhör de mest försummade utomhusmiljöerna (Björklid 
2005). Där beskrivs olikheterna mellan livet i klassrummet och livet på skolgården som stora. 
Szczepanski (2007) påtalar att lärarna använder pedagogiska hjälpmedel mycket aktivt i 
klassrummet men de har svårt att upptäcka utemiljöns pedagogiska hjälpmedel som är 
osynliggjorda för de flesta lärare. Han hävdar att vi har alla möjligheter att skapa en mer 
kreativ skolgårdsutveckling. Vidare anser han att utmaningen blir att skapa, kreativa 
lärmiljöer åt våra barn och ungdomar där allas förmågor och färdigheter kan komma fram. 
Didaktiken i utomhuspedagogiken måste ses som ett komplement till den vanliga 
pedagogiken enligt Dahlgren, Szczepanski och Brügge (2004). De anser att 
utomhuspedagogik ska vara ett komplement till den traditionella pedagogiken och menar att 
ett viktigt steg för skolan och andra lärandemiljöer är, att komma bort från traditionellt starka 
motsättningen mellan teori och praktik. Detsamma beskrev respondenterna i vår studie.  

Vi tror att skolan spelar en stor roll för att värna och vidareutveckla elevers motoriska 
färdigheter. För lite utomhusvistelse kan bidra till att man blir trött, irriterad och man får 
koncentrationssvårigheter Dålig hälsa undergräver undervisningen i skolan (Björklid.2005). 
En annan forskare som studerat utomhuspedagogik är Robbie Nicol (2001) och han menar att 
pedagogiken måste lyftas ut i den gröna miljön. Här måste man påverka tankestrukturen hos 
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ledarskapet och hos lärare för att skapa ett holistiskt lärande där utgångspunkten är 
omgivningen. 

I svaren från våra Self Reports tycker vi kunna se skillnader mellan förskola och skola när det 
gäller uppfattningar om hälsans betydelse i relation till utomhuspedagogik. Många lärare 
inom förskolan lyfter fram hälsovinster med arbetet med utomhuspedagogik. Bland skolans 
lärare nämns inga hälsovinster över huvudtaget förutom förskoleklassens lärare. Detta 
samband mellan hälsa, lärande och lek är viktigt att notera enligt Szczepanski (2007). Här är 
vi mycket nyfikna och ställer oss frågorna: varför reflekterar inte lärare över elevernas och sin 
egen hälsa? Eller varför skall vi vara ute? Kan det handla om rädsla för att genomföra 
utomhusaktiviteter? Eller är det okunskap? Vi tror att det beror på olika sätt att se på barns 
lärande. Förskolans pedagogiska helhetsperspektiv ser till hela barnets utveckling i ett 
livslångt lärande och skolans lärandeperspektiv är mer ämnesrelaterat. 

Vi har också kunnat se att den tid som respondenterna har lagt ner på uppgiften har stor 
variation. Det visade sig att lärarna inom förskolan skrev mellan två till sex sidor i Self 
reporten. Kan det handla om att lärare i förskolan har svårt att begränsa sig?  I skolan skrev 
nästan samtliga lärare en sida till en och en halv. Kan det handla om att lärare i skolan inte vill 
eller kan avsätta mer tid för uppgiften eller är de skickligare på att sammanfatta sina 
uppfattningar om utomhuspedagogik. Inom förskolan beskrev man ett helhetsperspektiv på 
barns lärande där man såg hela barnet. I skolan kopplades utomhuspedagogik ihop med 
specifika ämnen i lärandesituationer. 

Didaktiska konsekvenser 

Skolgårdens betydelse måste synliggöras för alla lärare som arbetar med barn och elever i 
skolan. Detta innebär att man måste arbeta utifrån ett platsrelaterat perspektiv när det gäller 
skolgården. Lärare måste ha kännedom om sambandet mellan hälsa, lärande och lek.  En 
viktig konsekvens kan då bli att lärare påtalar vikten av att det avsätts större ytor för att man 
ska kunna bygga kreativa lärmiljöer och lekplatser som skapar möjlighet till lek och motoriska 

utmaningar för våra barn. Det är bara en lärare i vår studie som benämner skolgårdens betydelse 
och då ur ett ämnesrelaterat perspektiv. Läraren skriver att man kan använda skolgården till 
kortare matematikpass. Barn och elevers utveckling och lärande pågår hela dagen både 
inomhus och utomhus. Vi måste utvärdera och kartlägga barnens utomhusmiljö för att kunna 
skriva konsekvensbeskrivningar som gagnar barnens behov när det gäller fysisk aktivitet.  
Kommunen har ansvaret och våra stadsplanerare blir ett viktigt drev i utformningen av barns 
utomhusmiljö under skoltid. Emellertid benämner lärare i förskolan vikten av förskolegårdens 
utformning. Överlag anser vi att lärare saknar kunskap om skolgårdens betydelse och vi 
grundar detta på deras egen tystnad om den. Gården är en viktig plats för barns motoriska 
utveckling eftersom de tillbringar stor del av dagen på skolgården. Skolgården bör vara ett 
område där barn och ungdomar får möjligheter att arbeta med hela sin kropp och uppleva med 
alla sina sinnen. Fysisk aktivitet och att vistas utomhus har en avgörande effekt på hälsa, 
välbefinnande, lek, lärande och utveckling.  
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• Det är viktigt att som pedagog se utomhuspedagogikens möjligheter som en 
lärandemiljö. Det krävs en pedagogisk medvetenhet som gynnar barns lärande.  

• En medvetenhet om utomhuspedagogikens möjligheter innebär att ”det traditionella 
klassrummet” kan göras till ett utvidgat klassrum (uteklassrum). 

• Det är viktigt att som lärare vara medveten om hur utevistelsen påverkar barns 
utveckling och hälsa. En medvetenhet om hur stor kroppens betydelse har för vårt 
välbefinnande, gör att utomhuspedagogik kan handla om kropp och hälsa i ett vidare 
perspektiv. Det kan då bli en plats för sinnliga upplevelser, en plats där vi tillsammans 
reflekterar, experimenterar utifrån praktisk miljölära och kretsloppstänkande 
tillsammans.  

• Förhållningssättet och pedagogiken bör utgå från barnens nyfikenhet och som lärare 
måste man vara medveten om att det livslånga lärandet kräver fler lärandemiljöer än 
förskolerum och klassrum inomhus. 

• Utomhuspedagogik skapar möjligheter till att arbeta med problembaserat lärande i 
arbetslag men även tematiskt och ämnesövergripande. 

• Utomhuspedagogik är ett pedagogiskt verktyg som gör att man kan arbeta med nästan 
alla av läroplanernas mål och regelbundenheten skapar en nära kontakt och 
socialisation i utemiljön. 

• Som pedagog måste man vara medveten om sitt eget förhållningssätt till 
utomhusmiljön. Både kunskapsmässigt, moraliskt och demokratiskt eftersom det 
påverkar hur jag som pedagog främjar barns lärande.  Hur jag förhåller mig till naturen 
både som individ och samhällsmedborgare resulterar i lärande.  

• Vid vilka tillfällen ska lärare bedriva utomhuspedagogik? 

Hur skall Borås högskola möta det växande intresset för utomhuspedagogik? Vilka 
erfarenheter av utomhusbaserat lärande finns vid Borås och övriga svenska högskolor? Finns 
utomhuspedagogik i den nya lärarutbildningen? Vi själva har inte fått någon utbildning om 
utomhuspedagogik under våra studier. Resultat visar tydligt att utomhuspedagogik är 
betydelsefull för barns utveckling och lärande, 

 

Personliga reflektioner  

Vi har diskuterat om vi kunnat göra annorlunda om vi skulle ha gjort ytterligare arbeten. Vi 
inser idag att detta är en läroprocess som man måste gå igenom. Det finns inga genvägar. Det 
har varit mycket arbetsamt men givande i form av många givande diskussioner och aha-
upplevelser. Resultatet kan ha påverkats eftersom vi har många års erfarenhet inom 
verksamheten. Vi anser att vår empiri har en bredd och ger en positiv bild av hur utomhus-
pedagogik uppfattas av lärare i olika verksamheter. 
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 Vårt medvetna val av engagerade lärare har gagnat oss i vårt fortsatta arbete med 
utomhuspedagogik i framtiden.  Även privat tror vi att arbetet med denna studie har påverkat 
oss och kommer att finnas med som en stor friskfaktor livet igenom. En reflektion som 
uppstått hos oss är: vilket resultat vi skulle ha fått om vi i urvalet blandat positiva och 
negativa uppfattningar hos respondenterna. 

Vår kropp är inte byggd för att vara stilla och idag skapar man prylar för att vi inte ska behöva 
använda kroppen. Vilka konsekvenser kommer detta att få i vårt framtida samhälle? Alla de 
som arbetar med barn måste vara medvetna om betydelsen för barns dagliga behov av fysisk 
aktivitet i lämpliga och utmanande miljöer utomhus. Naturens uterum skapar enorma 
möjligheter till både lek, lärande och utveckling. Vi måste se möjligheterna.  

Vad händer med barn som inte konfronteras med autentiska upplevelser i en miljö som 
främjar lärandet? 

Förslag på vidare forskning  

Förskolegårdens och skolgårdens betydelse har diskuterats och vi är nyfikna på hur våra 
gårdar är byggda. Hur ser barnens lekplatser ut i förhållande till deras motoriska utveckling? 
Motoriska färdigheter måste pågå i en livslång process men vad händer med utvecklingen när 
barnen börjar skolan. Det hade varit intressant att veta vad barnen tycker om skolgården, men 
detta kanske kommer att leda till att vi kommer att göra ytterligare en forskning om detta 
viktiga område. 

 

Tack 

Här vill vi tacka alla respondenter för alla intressanta svar som vi fått i våra Self Reports, och 
ett tack till vår handledare Peter Erlandson för handledning. Slutligen vill vi passa på att tacka 
våra nära och kära för att ni har stöttat oss och hjälpt oss under dessa två och ett halvt år som 
vi har studerat.  

 

 

 

 



40 

 

REFERENSER  

Backman, Erik. (2007). Teaching and learning friluftsliv in Education Teacher Education.  
Stockholm: Institute of Education. 

Backman, Jarl. (1998). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 

Björkdahl - Ordell (2007) I J, Dimenäs (Red.) Lära till lärare. Att utveckla läraryrkets olika 

dimensioner utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metod. Stockholm: 
Liber AB. 

Björklid, P.(2005): Lärande och fysisk miljö – en kunskapsöversikt om samspel mellan 

lärande och fysisk miljö i förskola och skola. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling, 
Forskning i fokus, nr. 25.   

Brodin, Jane & Lindstrand, Peg. (2009). Alla kan vara med i en tillåtande lekmiljö.(s.87-102) I 
A. Sandberg (Red.). Miljöer för lek, lärande och samspel. Lund: Studentlitteratur. 

Brügge, Britta & Szeczpanski, Anders (2007). Pedagogik och ledarskap. ( s.26) I Brügge, B., 
Glantz, M & Sandell, K.(red). Friluftslivets pedagogik. För kunskap, känsla och livskvalitet. 

Stockholm:Liber. 

Dahlgren, Lars Owe, Sjölander, S, Strid, J-P & Szczepanski, A,(2007). Utomhuspedagogik 

som kunskapskälla. Närmiljö blir lärmiljö. Lund: Studentlitteratur.  

Dahlgren, Lars, Owe & Szczepanski, Anders. (1997).  Utomhuspedagogik – Boklig bildning 

och sinnlig erfarenhet. Skapande vetande nr 31. Linköpings Universitet. 

Dahlgren, L-O.&Szczepanski, A. (2004): Rum för lärande- några reflextioner om 

utomhusdidaktikens särart; i Wickman, P.O. (red.) Utomhusdidaktik Lund: Studentlitteratur.   

Davidsson, B. (2007). Self report – att använda skrivna texter som redskap. I J, Dimenäs 
(Red.).   Lära till lärare. Att utveckla läraryrkets olika dimensioner utifrån ett vetenskapligt 

förhållningssätt och vetenskaplig metod. Stockholm: Liber AB. 

Doverborg, Elisabet & Pramling, Samuelsson, Ingrid (2000). Att förstå barns tankar. Metodik 

för barnintervjuer. Stockholm: Liber AB. 

Ericsson, G.(2004). I . Lundegård, P-O. Wikman och A. Wohlin (red.).  Utomhusdidaktik. 
Lund: Studentlitteratur. 

Forsell, Anna.( Red.) (2005). Boken om pedagogerna. Stockholm: Liber.  

Forum för Miljö- och Utomhuspedagogik, Linköpings universitet. htt: / / www.liu.se/ org/fmup/  



41 

 

Glantz, Matz, Grahn Patrik & Hedberg, Per.(2007). Tätortsnära friluftsliv (s.171-193). I 
Brügge, B., Glantz, M & Sandell, K.(red.). Friluftslivets pedagogik. För kunskap, känsla och 

livskvalitet. Stockholm: Liber.  

Grahn, Patrik., Mårtensson, F., Lindblad, B., Nilsson, P.& Ekman, A. (1997). ”Ute på dagis”- 

hur använder barn daghemsgården? Utformning av daghemsgården och dess betydelse för 

lek, motorik och koncentrationsförmåga. Alnarp: Movium, SLU. 

 Granberg, Ann (2000). Små barns utevistelse. Stockholm: Liber.  

Hult, Håkan.( Red.) (2000). Undervisning och lärande. 4:e universitetspedagogiska 
konferensen vid Linköpings universitet. ISBN 91 - 7219- 872-9 Cup:s Rapportserie Nr.7 

Kihlström, Sonja. (2007). Fenomenografi som forskningsansats. I J, Dimenäs (Red.) Lära till 

lärare. Att utveckla läraryrkets olika dimensioner utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt 

och vetenskaplig metod. Stockholm: Liber AB. 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

Lindstrand, Peg (2009) I Sandberg, Anette. (Red.). (2009). Miljöer för lek, lärande och 

samspel. Lund: Studentlitteratur. 

Lindstrand, Peg. (2009). Alla kan vara med i en tillåtande lekmiljö.(s.87-102) I A. Sandberg 
(Red.). Miljöer för lek, lärande och samspel. Lund: Studentlitteratur 

Lpfö 98. Läroplan för förskolan. (2006). Stockholm: Fritzes.  

Lpo 94. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. 
(2006). Stockholm: Fritzes.  

Lundegård, I., Wickman, P-O. & Wohlin, A. (2004). Utomhusdidaktik. Lund: 
Studentlitteratur. 

Lysklett, O.B. (Red.) (2004). Ute hela dagen. Vad är Ur och Skur i förskolan? Guter, H. 
DMMHs publikasjonsserie nr. 1- 2005. Trondheim.  

Marton Ference (1981). Phenomenography – Describing conceptions of the world around us.  
Department of Education, University of Göteborg, Sweden Instructional Science 10, (s.177-
200). 

Marton, Ference. & Booth, Shirley. (2000).  Om lärande. Lund: Studentlitteratur. 

Nicol, Robbie. (2001). Outdoor Education for Sustainable Living?  – An investigation into the 

potential of Scottish local authority residential outdoor education centres to the deliver 

programmes relating to sustainable living. PhD- diss. Edinburgh: University of Edinburgh 

Pramling Samuelsson, Ingrid & Asplund Carlsson, M. (2003). Det lekande lärandet barnet – I 

en utvecklingspedagogisk teori. Stockholm: Liber.  



42 

 

Pramling Samuelsson, Ingrid & Sheridan, S.(2006). Lärandets grogrund. Perspektiv och 

förhållningssätt i förskolans läroplan . Lund: Studentlitteratur .  

Pramling, Samuelsson, Ingrid & Mårdsjö Olsson, A-C.(2007). Grundläggande färdigheter – 

och färdigheters grundläggande. Poland: Studentlitteratur. 

Pramling, Samuelsson, Ingrid. (1983). The Child’s Conceptions of Learning. Göteborg: Acta 
Universitatis Gothoburgensis. 

Pramling, Samuelsson, Ingrid. (1994). Kunnandets grunder. Prövning av en fenomenografisk 

ansats till att utveckla barns sätt att uppfatta sin omvärld. Göteborg: Acta Universitatis 
Gothoburgensis. Nr 94 

Pramling, Samuelsson, Ingrid.(1988). Att lära barn lära. Göteborg: Acta Universitatis 
Gothoburgensis. 

Rickinson (2001).I Sandell, Klas, Öhman, Johan och Östman, Leif.(2003). Miljödidaktik. 

Naturen, skolan och demokratin. Lund: Studentlitteratur. 

Sandberg, Anette. (Red.) (2009). Miljöer för lek, lärande och samspel. Lund: 
Studentlitteratur. Sandell, Klas, Öhman, Johan och Östman, Leif.(2003). Miljödidaktik. 

Naturen, skolan och demokratin. Lund: Studentlitteratur. 

Sandell (2003). Klas, Öhman, Johan och Östman, Leif. Miljödidaktik. Naturen, skolan och 

demokratin. Lund: Studentlitteratur. 

Stukat, Staffan. (2005). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Malmö 
Studentlitteratur. 

Szczepanski (2007). I Dahlgren, Lars Owe, Sjölander, S, Strid, J-P & Szczepanski, A,(2007). 
Utomhuspedagogik som kunskapskälla. Närmiljö blir lärmiljö. Lund: Studentlitteratur 

Szczepanski, Anders & Dahlgren, Lars-Owe (2007). Utomhuspedagogik som kunskapskälla. 

Närmiljö blir lärmiljö. Poland. Studentlitteratur. 

Szczepanski, Anders.(2008). Handlingsburen kunskap. Lärares uppfattningar om landskapet 

som lärandemiljö. Linköpings Universitet. LiU-PEK-R-150.  

Thurén, T. (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. Malmö: Liber AB. 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskapligforskning. 

(Elektronisk) PDF format Tillgänglig: < http://www.vr.se/> Tryckt och publicerat/forskningsetiska 
principer. (2008-05-07) 

Åkerblom, Petter (1990). Skolträdgårdens ABC. Stockholm: MOVIUM och LT: s Förlag. 

 

 



43 

 

 

Bilaga 1 

Missivbrev/informationsbrev till lärare i förskolan/skolan 

 

Hej! 

Vi är två studenter Mona och Susanne som läser lärarprogrammet på Högskolan i Borås, med 
inriktning mot lärare i de yngre åldrarna. Under höstterminen 2009 ska vi tillsammans skriva 
vårt examensarbete om utomhuspedagogik. Vi har båda ett stort intresse för natur och 
utomhusvistelse och vi är nyfikna på vad lärare har för uppfattningar kring 
utomhuspedagogik.  

Vi har valt att använda oss av s.k. ”Self report” som undersökningsredskap (bil.2) och det 
innebär att Du skriver ner dina tankar om frågeställningarna. Vi har utformat en mall där du 
svarar på en del frågor och själv skriver ner dina åsikter och tankar. Vi gör detta för att ni så 
lite som möjligt ska bli påverkade av oss och för att ni ska få tid till att tänka igenom 
frågeställningen, skriva ner den och reflektera över den. Self reporten ligger med i kuvertet 
som bil.2. 

Vi kommer att behandla insamlat material enligt de etiska regler som gäller sekretess i 
forskningssammanhang, dvs. konfidentiellt. Detta innebär för dig att deltagandet är helt 
frivilligt, du kommer inte att kunna identifieras, varken du eller förskolans/skolans namn 
kommer att nämnas. Däremot får du som deltagare gärna läsa vårt slutgiltiga examensarbete 
om intresse finns. Är det något som ni funderar över att tveka inte att kontakta oss via telefon 
eller e-post. 

Vi är mycket tacksamma om du besvarar frågorna enskilt och så utförligt som möjligt. Senast 
25/9 (v.39) behöver vi ha ditt svar, gärna via mail, i annat fall kommer vi till din 
förskola/skola och hämtar materialet. Vi ber om att få återkomma med kompletterande 
intervjufrågor om vi skulle finna material som väcker vårt intresse ytterligare. 

Tack på förhand! 

 

Mona Andersson       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                    

Susanne Carlzon       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Bilaga 2 

 Self Report/Skriftlig intervju 

 
 Innan du besvarar vår Self report är vi intresserade av vem du är som person och vill be dig 
att du berättar om din ålder, ditt kön, hur många år du arbetat samt vilken utbildning du har.  
Informationen behöver vi för att kunna tolka och bearbeta det insamlade materialet. 

___________________________________________________________________________ 

 

Beskriv hur Du resonerar kring utomhuspedagogik. Vad innebär utomhuspedagogik för dig 
och vilken betydelse har den för dig i din roll som lärare? 

 

Beskriv Dina personliga tankar och erfarenheter då Du bedriver utomhuspedagogiskt arbete 
med dina barn/elever. Du får gärna beskriva flera olika exempel. 

 

Beskriv så utförligt som möjligt. Hur du använder dig av utomhuspedagogik och vilka 
faktorer som påverkar ditt val av att använda/ inte använda utomhuspedagogik för att främja 
barns/elevers lärande.  

 

Vi skulle vilja följa upp dina svar i en kompletterande intervju. Skriv därför vänligen ditt 
namn, telefonnummer samt mailadress.  

Har du ytterligare frågor når du oss här: 

 

Mona Andersson xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Susanne Carlzon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                      

 

Tack på förhand 

Mona och Susanne 



45 

 

 


