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KAPITEL 1 INLEDNING 
Det jag hör… 

det glömmer jag. 
det jag ser… 

det kommer jag ihåg. 
det jag gör… 

det förstår jag. 
 

(Johansson, 1990 s. 21) 
 

1.1 Bakgrund  
I Läroplanen för förskolan 1998 (Lpfö98) kan man läsa att det är viktigt att man varierar både 
aktiviteter och att vara inne eller ute så att barnen får en större chans att lära sig på sitt egna 
sätt. Det är viktigt att man stimulerar barnen och låter dem upptäcka sin omvärld på ett krea-
tivt sätt. Barn behöver få röra på sig så att de kan stimulera hela kroppen medan de lär sig. Att 
få använda sin fantasi och kreativitet när man ska lära sig något är otroligt viktigt för det är då 
man lär sig som bäst.  
 
Jag har valt att skriva om utomhuspedagogik för att det är ett intressant ämne och för att jag 
inte har så mycket erfarenhet om detta. Jag vill använda mig av detta när jag ska undervisa i 
förskolan eller skolan. Det jag har erfarenhet av är utomhusmatematik i årskurs 2 en termin 
och det märktes att barnen tyckte det var roligt. Man kunde se hur barnen lärde sig olika be-
grepp inom matematiken till exempel fler – färre, stor – större – störst. Det hela blir mer som 
en lek för dem då de genomförde sina uppgifter och de tog hjälp av varandra för att lösa upp-
gifterna. Barnen förstod inte riktigt att de hade lektion då de var ute i skogen även om jag 
påpekade att nu ska vi ha matematik utomhus. Det är också viktigt att man lär barnen respekt 
mot naturen och är rädd om den. För att uppnå detta måste man vistas i skogen och lära känna 
den. 
 
Att få upptäcka naturen på ett annat sätt och få en mer konkret undervisning tror jag är väldigt 
viktigt. Det man lär med kroppen fastnar i huvudet det är ett bra sätt att tänka då barnen ska 
lära sig. Sedan är det en fördel att man använder alla utrymmen i skolan och inte bara är i 
klassrummet för att ha lektion. Att ha lektion ute är väldigt roligt och man ser hur barnen lär 
sig med alla sinnen och får användning av sina egna kunskaper. Man måste våga bryta det 
traditionella mönster som finns i skolan och se utemiljöns möjligheter som en bra lärande-
miljö för alla. Att våga ta klivet ut ur klassrummet och ha sina lektioner ute det anser jag kan 
främja barnens inlärning.  
 
1.2 Syfte  
Syftet är att jämföra hur pedagogerna arbetar med utomhuspedagogik i olika ålderskategorier, 
men också att studera utomhuspedagogik och ta reda på vad pedagogernas syn på utomhuspe-
dagogik är. 
 
Mina forskningsfrågor blir då följande: 
Vad är utomhuspedagogik?  
Hur kan man arbeta med utomhuspedagogik i förskolan och i skolan? 
Vilka skillnader finns det mellan förskola och skola i arbetet med utomhuspedagogik? 
Hur arbetar man med barn i olika ålderskategorier inom utomhuspedagogiken? 
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1.3 Begreppsdefinitioner  
I boken Utomhuspedagogik – boklig bildning och sinnlig erfarenhet anser Csikszentimihályi 
1996, refererad i Dahlgren & Szczepanski (1997) att utomhuspedagogiken karakteriseras av 
handlingsinriktade lärandeprocesser som ofta relateras till aktiviteter i utemiljön. Dessa läran-
demiljöer kan vara mer eller mindre ostrukturerade. Helhetsupplevelse, tematisk integration 
och direktkontakt mellan den lärande och föremålet för lärandet utgör centrala aspekter av 
utomhuspedagogikens identitet. Utomhuspedagogiken skapar många tillfällen till naturkon-
takt. Det sinnliga i naturens ostrukturerade inlärningssätt kan i många fall erbjuda en lagom 
spänning – inte för svårt, inte för lätt – och detta gynnar inlärningsprocessen. 
 
Sammanfattningsvis så är definitionen hos Csikszentimihályi att utomhuspedagogiken är 
handlingsinriktade lärandeprocesser i utemiljön. 
 
Medan Dahlgren och Szczepanski (1997) menar att betoningen på utomhuspedagogiken lig-
ger på problemsituationer som inte går att skapa på konstgjord väg i klassrummet utan att 
läraren är där och styr. Klassrummets lärandemiljö bjuder ofta på ett strukturerat möte med 
det kontrollerade. Vilket för många elever inte skapar tillräckligt med spänning i inlärningen. 
Ett centralt mål för denna pedagogik är att genom aktiviteter och upplevelser i utemiljön 
skapa kunskaper och närrelation till natur, kultur och samhälle. Utomhuspedagogikens upple-
velser lägger grunden till aktiv kunskap och ger möjligheter till lärande av verkligheten som 
genom sina många exempel kan identifieras och definieras. 
 
Denna definition kan sammanfattas med att Dahlgren och Szczepanski menar att genom akti-
viteter och upplevelser i utemiljön så är detta en metod som leder till lärande. 
 
Enligt Centrum för Miljö- och Utomhuspedagogik (2004) så är utomhuspedagogik ett förhåll-
ningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse och reflektion grundat på kon-
kreta erfarenheter i autentiska situationer. Utomhuspedagogiken är ett tvärvetenskapligt 
forsknings- och utbildningsområde som bland annat innebär: 

• Att lärandets rum även flyttas ut till samhälle, natur- och kulturlandskap.  
• Att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas. 
• Att platsen för lärandet lyfts fram. 

 
I detta förhållningssätt är definitionen enligt Centrum för Miljö- och Utomhuspedagogik kon-
kreta erfarenheter i autentiska situationer som syftar på ett lärande i växelspel mellan upple-
velse och reflektion. 
 
Likheter i definitionerna hos Csikszentimihályi 1996, refererad i Dahlgren & Szczepanski 
(1997), Dahlgren & Szczepanski, (1997) och Centrum för Miljö- och Utomhuspedagogik 
(2004) är att helhetsupplevelsen är viktig, likaså att det är en tematisk integration för inlär-
ningen och genom upplevelser i naturen som skapar kunskaper hos barnet. Ger även många 
tillfällen till närhet och kontakt med naturen.  
Olikheter är enligt Csikszentimihályi, refererad i Dahlgren & Szczepanski (1997) att utom-
huspedagogikens lärandemiljöer ibland kan vara ostrukturerade. Medan Dahlgren & Szcze-
panski, (1997) anser att det är problemsituationer som utomhuspedagogiken skapar där lära-
ren inte kan styra lika mycket som inne i klassrummet. Och Centrum för Miljö- och Utom-
huspedagogik (2004) anser att utomhuspedagogiken är ett förhållningssätt där lärandet är i 
växelspel mellan reflektion och upplevelse, men också att det är ett tvärvetenskapligt forsk-
nings- och utbildningsområde. 
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Min definition är att man har lektioner utomhus i alla ämnen och inte bara de naturveten-
skapliga, men att man också använder sig av samhället och kulturlandskapet såsom bibliote-
ket och museum i undervisningen. Definitionen är en blandning av de tre olika som jag har 
tagit upp. 
 
Sedan kommer det två begreppsdefinitioner om Ur- och Skur och Miljöskola/Skola för hållbar 
utveckling för dessa är med i min studie. 
 
Ur- och Skurförskola innebär att barnen får hjälp i sin egen utveckling av sådant som finns i 
naturen. Detta bidrar till att barnen får en inbyggd känsla för naturen som de tar med sig i 
livet. Ur och skur är precis som annan barnomsorg, man sjunger, leker, skapar, dramatiserar, 
bygger, konstruerar, experimenterar med mera, men man gör det med hjälp av naturen (Fri-
luftsfrämjandet, 2007a). 
 
Skola med profil Miljöskola/ Skola för hållbar utveckling det innebär att verksamheten utfor-
mas genom demokratiska värderingar och ska främja för varje människas egenvärde och re-
spekt för vår gemensamma miljö. Utgångspunkten finns i Lpfö98, Lpo94 och Lpf94 om vär-
degrunden och arbetet är en pågående process där skolan med barn/elever och personal ska 
utvecklas. Det som är centralt är att lärandet för hållbar utveckling ska integreras och bilda en 
helhet inom skolan. Det finns två kriterier som ska uppfyllas innan man kan bli profilerad och 
dessa är; pedagogisk ledning och pedagogiskt arbete (Skolverket, 2007). 
 
1.4 Uppsatsens uppläggning 
I det första kapitlet tar jag upp mitt syfte och forskningsfrågor kring utomhuspedagogiken och 
vilken definition som olika författare tar upp och min personliga definition. I det andra kapit-
let kommer jag att ta upp tidigare litteratur och forskning. Det kommer att handla om bland 
annat en historisk tillbakablick om utomhuspedagogikens grundande, vilka fördelar och nack-
delar som finns inom utomhuspedagogiken, lekens betydelse och forskningen handlar om 
fysisk aktivitet och hälsa. Det tredje kapitlet handlar om hur jag gick tillväga för att genom-
föra min studie och det fjärde kapitlet berättar hur resultatet blev. Slutligen det femte kapitlet 
som är en avslutande diskussion om resultat och metod och om nya forskningsfrågor. 
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KAPITEL 2 TIDIGARE LITTERATUR 
 

Barn blir inspirerade: 
när de känner trygghet, 

när de begriper, 
när de är motiverade och aktiverade, 

när de kan greppa helheter, 
när de känner gemenskap. 

 
(Johansson, 1990 s. 28) 

 
 

2.1 En historisk tillbakablick om hur utomhuspedagogik kom till 
I den antika världsbilden sattes själen/tanken framför kroppen, materian eller handen. Aristo-
teles tänkande var ur en biologisk, organisk riktning och den levande kroppen var symbol för 
detta. Platon däremot hade ett teoretiskt tänkande som blev abstrakt genom matematiken. Ut-
omhuspedagogiken utgår från ett erfarenhetsbaserat handlingsinriktat bildningsideal som ska-
par många möjligheter till kontakt med natur, kultur och samhälle. Ett centralt mål var att 
utbilda en varsamhet mot vår natur och kulturmiljö, men också ett ansvar för allt levande. 
Dessa rötter kan härledas till antikens biologiska världsbild. Enligt Clacken (refererad i Dahl-
gren & Szczepanksi, 1997) är det Aristoteles som söker efter jordens ordning, att få en balans 
och harmoni i naturen där människan är en del av det hela. Han söker ursprunget till de mo-
derna idéerna om balansen till naturen. De joniska filosoferna söker efter rötterna till handens 
kunskap och koppling till direktupplevelser i uterummets autentiska miljö. Aristoteliska 
världsbilden har en tydlig åtskillnad mellan det andliga och det materiella. Praktisk visdom 
var ädlare och skilde sig från det platonska synsättet. Aristoteles världsbild utgår inte enbart 
från den teoretiska kunskapen och tänkandet. När man vill sätta tanken i rörelse krävs en 
praktisk handling och ändamålet blir då praktiskt. Utomhuspedagogik kan man knyta till sin-
nesfilosofin då det har med bland annat sinnena när man lär sig. Naturfilosofernas intresse var 
olika processer i naturen och de ansåg att allt i naturen bestod av ett urämne (Dahlgren & 
Szczepanski, 1997). 
 
Parmendios som levde före Kristus utgick från våra sinnen precis som Herakleitos och han 
ansåg att allting förändras, det vill säga flyter i naturen. Demokritos hade en materialistisk syn 
på naturen där atomer och en tom rymd ingick. Det fanns ingen andlig kraft i naturens proces-
ser enligt honom. När sofisterna verkade i Aten under 450 f. Kr så flyttades återigen fokus till 
människans plats i samhället. ”Människan är alltings mått” enligt Protagoras. Sokrates där-
emot var en tidig rationalist och precis som sofisterna ansåg han att människans förnuft är den 
säkra grunden för vår kunskap. Sokrates elev Platon ansåg att allt tillhör sinnevärlden och det 
ansåg han var osäker kunskap (Dahlgren & Szczepanski, 1997). 
 
De idéhistoriska rötterna om utomhuspedagogik kommer från Aristoteles, som levde före 
Kristus och som kan betraktas som den första biologen i Europa då hans intresse var att stu-
dera förändringarna i naturen. Han utgick från sinnena och hade en holistisk, organisk syn på 
naturen och detta är något som är utmärkande för utomhuspedagogiken än idag. Utomhuspe-
dagogikens inlärning är den direkta sinnesupplevelsen av natur- och kulturfenomen. Aristo-
teles såg i naturen den egentliga världen och tingens former hade egenskaper som kropp och 
själ för att det ska kunna bli en helhet. För enligt Aristoteles så fanns det i själen bara reflexer 
av tingen i naturen. Men Platon hade en annan uppfattning och ansåg att vi tänker med för-
nuftet istället för med våra sinnen. Sedan kom Zenon som levde före Kristus som hade en 
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liknande uppfattning som Aristoteles att det inte fanns någon uppdelning mellan ande och 
materia (Dahlgren & Szczepanski, 1997). 
 
Under 1600-talet var det kontrasternas och motsättningarnas period. Descartes ansåg precis 
som Sokrates och Platon att våra sinnen är osäker kunskap och säker kunskap kommer genom 
förnuftet. Descartes hade två olika substanser nämligen tänkandet och det materiella tänkan-
det (Dahlgren & Szczepanski, 1997). Enligt Descartes dualistiska kroppsuppfattning så är det 
en märkbar skillnad mellan kroppen och den mänskliga existensen. En annan filosof Merla-
eau-Ponty ansåg att den tysta kroppsliga kunskapen var viktigast. Enligt honom så måste man 
ställa kroppens levande kraft i centrum för att kunna förstå att det är en ständig dialog mellan 
människan och omvärlden (Grindberg et al, 2000). Men empiristerna Locke och Hume mot-
sätter sig detta och menar att det är från våra sinnen som kunskapen kommer. Locke menar att 
sinnesförnimmelser kommer in i ett tomt medvetande som bearbetas till reflektionsidéer. Han 
var inte helt konsekvent då han menade att vissa principer redan fanns i människans förnuft 
redan från födseln (Dahlgren & Szczepanski, 1997). 
 
Hume vill tillbaka till barnets möte med naturen och världen. Han utgick från vardagliga in-
tryck och talar om två föreställningar, intryck och idéer. Humes projekt var att undersöka bar-
nets erfarenheter av naturen och såg att de inte har någon vana hur naturen fungerar. Detta är 
en viktig del av Humes erfarenhetsteori som fick stor betydelse för Kants filosofi. Våra sinnen 
och förnuft bidrar till vår kunskap om världen. Allt material sker genom våra sinnen men rät-
tar sig också efter förnuftets egenskaper. Utomhuspedagogiken ser denna erfarenhet bli till 
verklig kunskap först genom förnuftets bearbetning. Kants tänkande var att människan är en 
förnuftsvarelse (Dahlgren & Szczepanski, 1997). 
 
När romantiken kom så såg man en ny utveckling i naturen från växter, djur till människan. 
Detta förändringsperspektiv var bland annat G W Hegels åsikt och han menade att vår kun-
skap hela tiden förändras och är beroende av det historiska och kulturella. I mitten av 1800-
talet kom en naturalistisk strömning där människans verklighetsuppfattning kunde ses som en 
del av naturen och den värld vi lever med våra sinnen. Men Darwin blev ett hot mot kyrkan 
då han lade fram sin teori om människans plats i skapelsen. Dewey var däremot en centralge-
stalt för den progressiva pedagogiken och kunskapssynen. Enlig Dewey var den praktiska 
kunskapen lika mycket värd som den teoretiska kunskapen. I utomhuspedagogiken utgår man 
från denna kunskap i mycket stor utsträckning där man förvärvar den genom aktiviteter i ute-
miljön. Den västerländska bildningstraditionens historiska rötter leder till Platon och det gre-
kiska bildningsidealet och det dominerar än idag. Detta har stor betydelse för utomhuspeda-
gogikens rötter där direktkontakt och konfrontation med utemiljön ger en upplevelse åt inlär-
ningsprocessen. Utomhuspedagogikens kompenserande kunskapsform blir då ett komplement 
till den teoretiska och bokliga kunskap som finns i skolan. Det är viktigt med en förankring av 
flera pedagogiska aktiviteter i ett utomhusbaserat lärande och det skapas i nära kontakt med 
natur och kultur (Dahlgren & Szczepanski, 1997). 
 
2.2 Vad är utomhuspedagogik och hur arbetar man med denna pedagogik? 
Utomhuspedagogik är ett tematiskt och ämnesövergripande område. Det centrala är utemiljön 
och upplevelse och denna pedagogik är ett komplement till den traditionella pedagogik som är 
inomhus. Utomhusmiljön är alltid en aktuell kunskapskälla som ger studier både i dåtid och 
nutid inom olika ämnesområden. Kunskapen som man får ute blir en reflekterad erfarenhet 
där kunskap förenar erfarenhet, direkta upplevelser och språkliga begrepp. En annan viktig 
aspekt är att synliggöra människan och samhället i de lokala och globala kretsloppen. (Cent-
rum för Miljö- och Utomhuspedagogik, 2004). Med det menas att det blir en praktisk miljö-
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lära där syftet är att förena hand -, huvud och hjärta i lärprocessen. Alla skolämnen kan prak-
tiseras utomhus där miljön stimulerar till lärande och tar fram elevernas nyfikenhet, kreativitet 
och samarbete. Undervisningen blir mer varierad och spännande om man är utomhus och det 
stimulerar flera sinnen samtidigt (NCFF, 2007).  
 
I boken Utomhuspedagogik för förskola och skola (2005) kan man läsa om olika förskolors 
och skolors arbete med utomhuspedagogik. På Kåsans naturförskola har man en uttalad mål-
sättning och genomtänkt pedagogik. Deras arbetsmetod grundar sig på att barnen ska vistas 
större delen av dagen utomhus och leken är det viktigaste i verksamheten. Personalen är noga 
med att inte organisera sönder barnens lek då de tycker det är så viktigt med fri lek. Kåsans 
förskola är inspirerad av en hjärnforskare Matti Bergström och en lektor i biologi Hansi Ges-
ter som studerar naturens inverkan på barnens inlärning. De menar att för få en intellektuell 
utveckling i förskola och skola behövs det motorik. Om detta hämmas så hämmar man också 
det kreativa tänkandet. Förskolans fostran går ut på att förmedla positiva känslor och mår man 
bra behöver man inte slåss enligt en av personalen på Kåsans förskola. Det är också viktigt att 
man får med de fyra elementen – vind, vatten, jord och eld för att förstärka naturen och kunna 
skapa en bra gård där barnen kan leka. Barnens lek behöver tid, utrymme och tillåtande från 
de vuxna. I leken finns ett språk, en kommunikation, social träning och både fin- och grov-
motorik. Morkullans förskola har en barnatro som går ut på att varje barn kan och klarar av 
saker och det vill personalen ge förutsättningar för att barnen ska kunna göra. Deras gård har 
dubbla funktioner till exempel stenar i rabatten är bra att balansera på men är också en pryd-
nad (Utomhuspedagogik, 2005). 
 
I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94) 
står det att skolan skall sträva efter att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl när-
miljön som miljön i ett vidare perspektiv. Att vistas i naturen ger en mängd upplevelser som 
man bevarar och får känslor till. Naturen kan ge trygghet men också en möjlighet till ny atti-
tyd, nya värderingar och det är det som utomhuspedagogiken vill få fram (Brügge et al, 2001).  
 
Det är viktigt att man kommer ifrån det traditionella lärandet och vågar gå ut i närmiljön eller 
naturen för att få lära sig. Idag är utomhuspedagogiken en viktig del av kroppens behov av 
rörelse och hjärnans stimulans för att kunna levandegöra den kunskap man får från böcker. 
Att arbeta tematiskt och övergripande är lätt när man är ute i naturen. Den tysta kunskapen 
sitter i våra sinnen som ett komplement till den synliga kunskapen (Brügge et al, 2001). Precis 
som Dahlgren och Szczepanski (2004) menar så är den tysta kunskapen den ännu icke for-
mulerande kunskapen, den som sitter i muskelns spänning, i kroppens rytm, i språkets rike-
dom om man bortser från grammatiken, i äpplets doft och i sinnet för proportioner med andra 
ord att se, göra och vara. Den tysta kunskapen har blivit ett med kroppen och sensorisk (Dahl-
gren och Szczepanski , 2004). Att väcka barnens nyfikenhet och motivation är lätt när man är 
ute. I Lpfö98 kan man läsa att barnen skall växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verk-
samheten skall ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande 
såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter 
både i planerad miljö och i naturmiljö (Brügge et al, 2001).  
 
Uterummet kommer då att bli en lika självklar inlärningsmiljö som den som finns inne. Ge-
nom att öppna dörrarna får man nya möjligheter att få nya perspektiv och kunna inleda en 
förändring! Det finns många frågeställningar man kan ställa sig när man vill göra en föränd-
ring bland annat: Vad kan man göra ute som vi gör inne? och Vilka effekter får det av förstå-
elsen av olika begrepp med mera? (Brügge et al, 2001). 
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Utomhuspedagogiken skapar en helhet där man fogar samman den enskilda människan med 
världen. Man har studerat människans relation till den fysiska miljön och man har sett flera 
positiva effekter av att vistas i naturen, bland annat barns hälsa, motoriska utveckling, kon-
centrationsförmåga, lekbeteende som måste omsättas till en praktisk handling. Men det ställs 
också andra krav utomhus som kräver samarbete och då utvecklar man den sociala kompeten-
sen hos sig själv. Utemiljön utmanar barnen och man måste använda alla sinnen. Idag har 
många förlorat förmågan att förundras över naturen och utomhuspedagogiken hjälper oss att 
åter hitta till naturen. Målet med utomhuspedagogiken är att man förstår med hela kroppen, 
det vill säga den direkta upplevelsen som är viktig (Brügge et al, 2001). 
 
Det är med hjälp av de vuxna som barnen kan ordna den mängd av upplevelser och erfaren-
heter på ett bra sätt, med andra ord kunna bilda begrepp så att man kan bygga upp en me-
ningsfull kunskap. Som vuxen kan man då ta ställning till olika miljöfrågor om man får dessa 
kunskaper redan som liten av naturen, buskar, träd, stenar, djur och småkryp. Det har visat sig 
att föräldrarna är stora förebilder tillsammans med andra vuxna då det gäller upplevelser i den 
tidiga barndomen. Att ett väl grundat naturintresse redan som liten ger livskvalitet hela livet. 
Det handlar om att man på ett lekfullt sätt får uppleva med alla sinnen, upptäcka med krop-
pen, lära sig mera, förstå och visa hänsyn till naturen. Att få vistas i naturen är möjligt då vi 
har allemansrätten som talar om för oss vad vi får och inte får göra. Allemansrätten är en för-
utsättning för att vi ska kunna röra oss fritt i naturen under ansvar men också att vi visar hän-
syn för allt i naturen. Det är bra om man kan förstå att naturen inte bara handlar om kunskap 
utan också en känsla för naturen. Piaget menade att all kunskap där hjärtat inte är med är vär-
delös kunskap. Det är när hjärtat är med som man får barnen att tycka om naturen så att de lär 
sig visa hänsyn och är rädda om den. Små barn får erfarenheter av omgivningen genom sina 
fem sinnen. Det är bara genom direktupplevelser som man kan skapa en naturkänsla hos bar-
nen. För berättelser eller bilder kan aldrig ersätta det man upplever ute i naturen. Istället är det 
ett bra komplement till naturen.  Med andra ord är så är det väldigt utvecklande för barnets 
personlighet och identitet när de i nära kontakt får bilda och vidga sina begrepp i naturen med 
det som lever och dör. Det är faktiskt så att inför naturen är vi alla lika oavsett om man är 
vuxen eller barn, för vi är alla beroende av frisk luft och den levande naturen. Tillsammans 
kan man upptäcka och fascineras över naturen och samtidigt få en gemensam känsla av ansvar 
för det som lever (Johansson, 1990).  
 
Så småningom börjar barnen ställa frågor som Varför?, Hur? och Vad? för att stilla sin ny-
fikenhet. Och barnen går igenom olika faser när de upptäcker sin omgivning. Den första fasen 
handlar om att upptäcka naturens mångfald och då behöver den vuxna vara med i upplevelsen 
och upptäckande. Den andra fasen är undersökarfasen och nu kan man se barnet tänka ”vad 
händer om …” och nu är den vuxne med och undersöker tillsammans med barnet. Slutligen 
den sista fasen som är den reflekterande och funderande fasen. Det är här som barnet börjar 
fundera över om olika frågor som ”vad äter den?” och vänder sig då till den vuxna för att få 
svar på sina frågor. Det är nu som barnet är mottaglig för information från den vuxne, men 
man ska också vara delaktig genom att fundera och söka efter kunskap tillsammans med bar-
nen. Det gäller att få alla barn att känna sig delaktiga när man utforskar naturen (Johansson, 
1990). 
 
För när barnen upplever något så börjar de fundera över olika processer och när de kan for-
mulera dessa i ord eller i bild då får de viktig kunskap som räcker hela livet. Man får inte be-
trakta utevistelsen som ett avbrott i det pedagogiska arbetet utan se det som en resurs istället. 
Det man kan göra är att ha olika rum i sin utemiljö så det blir lite lättare att planera det peda-
gogiska arbetet utomhus. Barnen lär sig bäst då de upptäcker, har roligt och får pröva sig 
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fram. Denna inlärning befäster man genom att prata om det man håller på med och fantiserar 
om. Mindre barns inlärning bygger på sinnesupplevelser, motorik, rytm och olika helhets-
upplevelser. De lär sig genom att gripa, känna, se, lukta, smaka och utforska på olika sätt med 
hela kroppen genom klättring, dansa och springa. Barn härmar både barn och vuxna och an-
vänder sig av låtsas- och fantasitänkande för att begripa sammanhang. De föreställningar som 
barnen skapar i vardagens situationer är nödvändiga för att de ska få kunskap om verklighe-
ten. För när miljön både lockar och utmanar då motiverar man barnet att delta och då sker en 
kraftig inlärning. En form av inlärning är där fakta och känslor inte är uppdelade utan de vävs 
ihop till en föreställning som vi sedan bär med oss hela livet. Naturen ger en mera varierad 
och kontinuerlig ström av intryck då barnet kan använda sig av sina sinnesintryck. Att naturen 
växer och förändras ger en mångtydighet och variation som inspirerar barnen till att skapa. 
Naturen är formbar och barn i alla åldrar kan hantera ting på ett friare sätt och direkt kunna se 
de förändringar de gör. Naturen ger barnen möjligheter att kunna uttrycka sig själv på sina 
egna villkor och ha en skillnad mellan sig själv och omgivningen. En annan sak som är bra 
med naturen är att den inte är formad av vuxna och det kan då ge barnen en större möjlighet 
till att kunna leka friare. På en norsk förskola har man bevarat ett skogsområde som ligger 
intill. Deras erfarenheter från denna plats är att leken präglas av en explosiv kreativitet, efter-
tänksamhet, hänsynsfullhet och kamratskap. På en skolgård där man ersatte asfalten med träd, 
jord och dammar upptäckte man att våldet minskade! Naturmiljön ger barnen en grundtrygg-
het samtidigt som den ger utmaningar åt alla oavsett ålder. För barnen söker en balans mellan 
tryggheten och utmaningen i varje miljö de besöker (Norén-Björn et al, 1993). 
 
2.3 Lekens betydelse 
Om man sedan ser till lekens betydelse när man har utomhuspedagogik så upptäcker man att 
barnen tränar sin motoriska utveckling när de klättrar i träd och hoppar från stenar, men också 
sin sociala utveckling och inlärning. För genom leken lär sig barnet för livet och är en av bar-
nets viktigaste aktivitet. I leken uttrycker barnet sina egna bilder av verkligheten och barnet 
prövar olika sätt att tänka, minnas men också att pröva olika känslor. I rollekar och dramale-
kar kan barnen identifiera sig med olika växter, djur och händelser i naturen. Leken är en sorts 
buffert mot verkligheten där allt kan hända. De barn som inte fått leka kan ha svårare med att 
planera, berätta om sina upplevelser eller att föreställa sig hur framtiden kan se ut (Johansson, 
1990) .  
 
Leken är en bra metod då det gäller den sociala utvecklingen och inlärningen. För då tränar 
barnen koncentration och iakttagelseförmåga, både den grov- och finmotoriska utvecklingen 
samt närhet och kroppskontakt. I leken finns det olika regler som barnet bestämmer själv eller 
tillsammans med andra då man leker i grupp. Det finns tre olika sorters regler; samförstånd, 
ömsesidighet och turregler. Samförstånd betyder att man är överens om att man leker och vad 
man leker. Ömsesidighet menas att leken genomförs oavsett ålder och styrka, men ibland går 
den vuxne in och bryter dessa roller bara för att de vill hjälpa till. Turtagande är ett byte av 
positioner och roller (Johansson, 1990). 
 
I leken lär de sig socialt samspel, kamratskap, utanförskap och gemenskap. Inlevelse är det 
bästa läromedlet till exempel att få vara ekorrmor med sina ungar. Barn har ett stort sinne av 
att se detaljer, ett stort behov av rörelse, att få pröva själva, få utforska och uppleva med hela 
kroppen. Små barn tar till sig naturen genom leken då de upplever naturen som en lustfylld 
plats full med möjligheter, färger, former och lekställen (Norén-Björn et al, 1993). 
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2.4 Vilka fördelar och nackdelar finns det med utomhuspedagogiken 
Att ha sin undervisning utomhus stärker elevernas samarbetsförmåga, fantasi och kreativitet. 
Eleverna blir mer pigga och har lättare att koncentrera sig. För när man läser fakta ur en bok 
omsätter man det direkt till verkligheten och man får lättare ett samband mellan teori och 
verklighet. Utomhuspedagogiken stödjer lärandet genom ökad rörelse och aktivitet och där-
med blir det en friskhetsfaktor inom skolan. Man förebygger bland annat benskörhet och 
övervikt vilket har stor betydelse för barnens hälsa längre fram (NCFF, 2007). Det som också 
är bra är att barnen håller sig friskare och det gör att allergier och infektioner minskar (Norén-
Björn et al, 1993).  
 
Att ge barnen ett tillfälle att vistas i naturen är även en insats av friskvårdande betydelse. Barn 
har nämligen ett större behov av frisk luft och fria ytor så att de kan röra sig än vad vi vuxna 
ibland tar hänsyn till. Det är bra att röra sig på ett ojämnt underlag då barnen utvecklar sina 
kroppsmuskler. Men det är också bra för barnens alllmäntillstånd och motståndskraft mot 
infektioner när man vistas ute mycket (Johansson, 1990). En annan sak är att miljön ger bar-
nen möjligheter att kunna uttrycka sig själva på sina egna villkor och ha en skillnad mellan sig 
själv och omgivningen. Att omgivningen inte är formad av vuxna verkar ge barnen en större 
möjlighet till att leka friare ute. Naturmiljön ger barnen en grundtrygghet samtidigt som den 
ger utmaningar åt alla oavsett ålder. (Norén-Björn et al, 1993). 
 
Det som är negativt är att det kan vara för stora barngrupper och för få vuxna, men också tids-
brist och kompetens inom utomhuspedagogiken (NCFF, 2007). 
 
2.5 Forskning om fysisk aktivitet och hälsa 
Ny forskning visar att en variationsrik, naturpräglad utomhusmiljö ger bättre hälso- och moto-
rikutveckling och en ökad koncentrationsförmåga. För idag är vår hälsa hotad globalt precis 
som vår planet om vi inte utökar kontakten med vår natur. Utomhuspedagogiken har möjlig-
heten att förebygga benskörhet och fetma så att vi slipper få en ”benlös generation”. Den som 
har stark benbyggnad som ung kommer att ha starka ben även när man blir äldre och på det 
viset bidra till bättre livskvalitet. Dahlgren & Szczepanski (1997) vill framhäva Institutionen 
för idrott och hälsa vid Högskolan i Örebro där man forskar om naturkontakt, friluftsliv och 
miljöengagemang. Institutionen menar att det finns en relation mellan den motoriska utveck-
lingen och begreppsbildningen där utemiljön ger möjligheter till kinestetisk upplevelse som 
har stor betydelse för barnens perceptuella och språkliga utveckling (Dahlgren & Szcze-
panski, 1997).  
 
Fysisk aktivitet har en klar effekt för att motverka övervikt. Enligt Woshon, Bower och Eller 
1983, refererad i Grindberg (2000) så har en låg fysisk aktivitet lika stor betydelse som mat-
intaget för att man ska utveckla fetma och många äldre barn idag har viktproblem och samti-
digt en låg fysisk aktivitet (Grindberg, 2000). Att ge barnen ett tillfälle att vistas i naturen är 
även en insats av friskvårdande betydelse. Barn har nämligen ett större behov av frisk luft och 
fria ytor så att de kan röra sig än vad vi vuxna ibland tar hänsyn till. Det är bra att röra sig på 
ett ojämnt underlag då barnen utvecklar sina kroppsmuskler. Men det är också bra för barnens 
alllmäntillstånd och motståndskraft mot infektioner när man vistas ute mycket (Johansson, 
1990). 
 
Fysisk aktivitet ger en ökad livskvalitet och det förebygger och behandlar flera sjukdomar och 
ohälsa. Det finns studier som har upptäckt positiva effekter på bland annat övervikt, blod-
tryck, diabetes, benskörhet, artros och psykisk hälsa när man rör på sig dagligen. Den fysiska 
aktiviteten förebygger också hjärt- och kärlsjukdomar och när man rör på sig så höjer man 
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ämnesomsättningen och kroppen kan tillgodogöra sig matens näringsämnen och energi bättre. 
Man besväras också mindre av depressioner, ilska och stress om man rör sig varje dag (Fri-
luftsfrämjandet, 2007b). 
 
2.6 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis så handlar kapitel två om en historisk resa tillbaka till utomhuspedagogi-
kens grundande och det grekiska bildningsidealet som lever kvar än idag. 
Det som har stor betydelse för utomhuspedagogikens rötter är en direktkontakt och konfron-
tation med miljön som ger inlärningsprocessen en inlevelse. Denna pedagogik är ett komple-
ment till den teoretiska och bokliga kunskap som finns i skolan. Det är viktigt att man förank-
rar flera olika pedagogiska aktiviteter i ett utomhusbaserat lärande och det kan skapas med 
hjälp av naturen och kulturen. Utomhusmiljön är alltid en källa till kunskap som ger studier 
både i dåtid och nutid inom olika ämnesområden.  
 
Den kunskap som man får ute blir en reflekterad erfarenhet då kunskap förenar erfarenhet, 
direkta upplevelse och språkliga begrepp. Men också att man synliggör människan och sam-
hället i de lokala och globala kretsloppen. Det blir en praktisk miljölära där syftet är att förena 
hand-, huvud och hjärta i lärprocessen och genom direktupplevelser som man skapar natur-
känslor hos barnen. Inför naturen är vi alla lika oavsett om man är barn eller vuxen för vi är 
alla beroende av frisk luft och den levande naturen. Tillsammans kan man fascineras över 
naturen och samtidigt få en känsla för det som lever. I leken får barnen lära sig för livet och 
det är en av deras viktigaste aktiviteter. För genom leken kan barnen uttrycka sina egna bilder 
av verkligheten och prövar olika sätt för att tänka, minnas och sina känslor. När man har un-
dervisning utomhus så stärker man barnens samarbetsförmåga men också deras fantasi och 
kreativitet. Utomhuspedagogiken stödjer lärandet genom att barnen får röra och aktivera sig 
mera och det blir då en friskhetsfaktor inom förskola och skola. Inom forskningen har det 
visat sig att en variationsrik, naturpräglad utomhusmiljö ger bättre hälso- och motorisk ut-
veckling samt ökad koncentrationsförmåga. Idag är vår hälsa hotad precis som jorden globalt 
om vi inte utökar vår kontakt med naturen. Den fysiska aktiviteten ger alla en ökad livskvali-
tet och förebygger och behandlar många sjukdomar som bland annat benskörhet, artros, dia-
betes.  
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KAPITEL 3 METOD  
 

Plötsligt får man en aha-upplevelse som gör att hela världen ser annorlunda ut,  
även de områden man tidigare trodde att man hade utforskat.  

Färden går vidare och målet är att färdas. 
 

(Isberg, 1991 citerad i Lundegård et al, s.140) 
 

3.1 Forskningsstrategi kvalitativ/kvantitativ  
Min metod kommer att vara kvalitativ då jag ska genomföra intervjuer. Detta är den metod 
som känns mest relevant då jag ska ta reda på vad utomhuspedagogik är för något och hur 
man arbetar med denna pedagogik. En kvalitativ metod är enligt Stukát (2005) att dess synsätt 
har växt fram ur de humanistiska vetenskaperna. Den kvalitativa metodens största uppgift är 
att tolka och förstå de resultat som har framkommit under undersökningen och som inte går 
att generaliseras, förklaras och förutsägas när man vill karaktärisera eller gestalta något. Det 
är ett bra redskap vid en djupintervju när man ska försöka beskriva och förstå det enskilda 
fallet. Det finns andra sätt som öppna intervjuer av olika slag och ostrukturerade observatio-
ner, som man ibland bedömer vara bättre metoder än enkäter, intervjuer med bestämda frågor 
som har utvalda kategorier. Materialet kommer att bearbetas genom olika kvalitativa analyser 
där forskarens förförståelse det vill säga de egna tankarna, känslorna och erfarenheterna spelar 
en stor roll och är en tillgång till forskningen. Det som man kan invända mot är att reliabilite-
ten kan bli osäker och att de få undersökningspersonerna starkt begränsar eller omintetgör 
dess möjligheter till generalisering. 
 
Men Denscombe (2000) menar att den kvalitativa metoden är ett intresse för mönster där fo-
kus ligger på regelbundenheter, traditioner och relationer som uttrycks i form av beteende-
mönster, olika typer av språk och kulturella normer. Men också ett intresse för det sätt som 
människor förstår saker och ting. Man kan med andra ord säga att den kvalitativa metoden 
använder ord i sin forskning. Precis som Stukát anser Denscombe att forskarens identitet, vär-
deringar och funderingar spelar en stor roll när man går igenom sitt forskningsmaterial.  
 
Om man sedan jämför den kvantitativa metoden enligt Stukát (2005) så upptäcker man att den 
har sina rötter i naturvetenskapen där objektiva mätningar och observationer har en central 
roll. Forskaren samlar in massor av fakta och analyserar sedan detta i syfte att hitta mönster 
som kan vara generella. Man vill kunna förklara och kunna dra slutsatser av sitt material. De 
statistiska analysmetoderna kan vara ett bra hjälpmedel då man vill tolka de resultat som man 
får. Dessa resultat kan generaliseras och gälla flera personer än bara dem som man har använt 
i sin undersökning. Dessa metoder ska vara objektiva och kvantifierade till exempel med 
strukturerade enkäter, intervjuer och observationer. Men detta medför att resultaten kan bli 
ytliga och inte så djupa. Den kreativa forskningen hindras genom de stränga krav som finns 
på reliabiliteten, validiteten och generaliseringen.  
 
Denscombe (2000) menar att den kvantitativa metoden bygger på siffror och resultaten fram-
förs genom tabeller och diagram. Allt material måste kodas det vill säga att man ger en viss 
mängd data eller kategori ett nummer innan man påbörjar datainsamlingen. Efter det måste 
resultaten redovisas med hjälp av diagram eller tabeller och då måste man göra det så att alla 
kan förstå. Forskaren vill se om det finns något samband eller koppling mellan resultaten, 
men man ska inte förlita sig på detta då kan ge en missvisning. Med andra ord kan man säga 
att den kvantitativa analysen inte är så vetenskapligt objektiv som man vill tro. 
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3.2 Datainsamlingsmetod 
Den metod jag har valt är intervju. Enligt Denscombe (2000) så är intervjuer ett bra redskap 
som ger mer djup inom ämnet och man behöver inte ha så många respondenter. Det finns 
olika sorters intervjuer och den jag kommer att använda mig av är semistrukturerad intervju 
där respondenten får tala mer utförligt om utomhuspedagogiken och svaren blir då mer öppna 
än om jag hade valt en strukturerad intervju där svaren är mer givna. Enligt Stukát (2005) är 
ostrukturerade intervjuer mer koncentrerade på en händelse för att få fram kunskap och där-
med en djupare förståelse för ämnet. Det är lättare att ställa följdfrågor då en ostrukturerad 
intervju är mer flexibel än en strukturerad intervju. Skillnaden är att i en strukturerad intervju 
är svaren mer givna och metoden är inte lika flexibel. 
 
3.3 Urval  
Mina respondenter valdes ut för att de har kunskap om utomhuspedagogik och Ur- och Skur-
pedagogiken. Önskemålet var att intervjua både i förskola och skola för att se hur de använder 
utomhuspedagogiken i de olika verksamheterna. Det blev sex respondenter från förskolan och 
fyra respondenter från skolan som svarade på min intervju.  
 
Den skola som jag valde först var en så kallad Ur- och Skurförskola och detta innebär att bar-
nen får hjälp i sin egen utveckling av sådant som finns i naturen. Detta bidrar till att barnen 
får en inbyggd känsla för naturen som de tar med sig i livet. Ur och skur är precis som annan 
barnomsorg, man sjunger, leker, skapar, dramatiserar, bygger, konstruerar, experimenterar 
med mera, men gör det med hjälp av naturen (Friluftsfrämjandet, 2007a). De tar hand om barn 
i åldrarna 1-5 år på två olika avdelningar, 1-3 år och 3-5 år.  
 
Nästa skola jag valde var en skola med profil som Miljöskola/ Skola för hållbar utveckling 
och detta innebär att verksamheten utformas genom demokratiska värderingar och ska främja 
för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Utgångspunkten finns 
i Lpfö98, Lpo94 och Lpf94 om värdegrunden och arbetet är en pågående process där skolan 
med barn/elever och personal ska utvecklas. Det som är centralt är att lärandet för hållbar ut-
veckling ska integreras och bilda en helhet inom skolan. Det finns två kriterier som ska upp-
fyllas innan man kan bli profilerad och dessa är; pedagogisk ledning och pedagogiskt arbete 
(Skolverket, 2007). De har femårsverksamhet och förskoleklass till år 6 på denna skola, men 
också förskola med åldrarna 1-5 år. All personal arbetar med utomhuspedagogik och de som 
jag valde ut arbetade väldigt mycket med detta och har ett genuint intresse för denna pedago-
gik.  
 
3.4 Genomförande 
Jag kontaktade min skola genom att tala med en lärare och fick då namnen på vilka som 
kunde vara mest lämpliga att intervjua, då rektorn inte var där för tillfället. På förskolan talade 
jag med en ur personalen som sade att alla förmodligen ställer upp på intervjun. När intervju-
erna gjordes så var det på respektive skola och förskola i ett angränsande rum där man fick 
lugn och ro. Intervjuerna tog cirka en timme att genomföra. Då jag inte hittade någon funge-
rande bandspelare fick jag anteckna för hand det som sades. Nackdelen med att anteckna för 
hand är att man inte får med allt under intervjun. Därför lät jag respondenterna läsa igenom 
intervjuerna och kommentera vad de tycker, efter det att jag hade renskrivit. Men det var 
ingen av respondenterna som ville ändra något när de fick läsa igenom de renskrivna intervju-
erna. Detta gjorde jag för att se att allt hade kommit med under intervjun, då jag skrev ner allt 
som sades. Jag har valt denna metod då jag anser att det är ett bra sätt att få veta mer om vad 
lärarna tycker om utomhuspedagogik.  
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3.5 Databearbetning  
Efter det att intervjuerna gjorts fick jag renskriva mina anteckningar då det inte fanns en fun-
gerande bandspelare till hands. Efter det lades alla svaren som tillhörde samma fråga på ett 
ställe för att se om det fanns några likheter eller olikheter i respondenternas svar beroende på 
om man arbetade i förskolan eller i skolan.  
 
3.6 Reliabilitet och validitet  
Reliabilitet betyder tillförlitlighet och det innebär att mätningarna ska vara korrekta. Om flera 
gör samma undersökning och använder samma metod och slutligen kommer fram till samma 
resultat så har undersökningen hög reliabilitet (Thurén 1991). Enligt Stukát (2005) så är relia-
biliteten kvaliteten på själva mätinstrumentet. Trost (2005) menar att reliabiliteten ska vara 
lika för alla och genomföras på samma sätt inför respondenterna vid intervjun. 
 
Reliabiliteten kommer att ge samma resultat då man använder sig av de intervjufrågor som 
ställdes till respondenterna. Men låter man respondenterna svara åter igen på intervjufrågorna 
så kan svaren bli mer djupa och mer beskrivande efter ett tag. Med detta menas att man får en 
vidare kunskap och man får en utveckling hos sig själv då man belyser dessa frågor.  
 
Reliabilitet handlar om noggrannhet och jag har försökt att tydligt visa hur jag gått till väga 
när jag genomfört mina intervjuer och analyserat mitt material. 
 
Validitet betyder att man verkligen har undersökt det man vill undersöka och ingenting annat 
Thurén (1991). Men enligt Stukát (2005) så betyder validitet giltighet det vill säga att man 
mäter det som man har avsett att mäta. Denscombe (2000) menar att validitet innebär att data 
och metoder anses vara riktiga. Men när det gäller forskningsdata så ska det reflektera san-
ningen och verkligheten. Enligt Kvale (1997) så finns det sju olika stadier av validiteten och 
dessa är; tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, validering och resultat. Dessa ska 
tillsammans ge en bra bild hur validiteten är inom det man vill forska om. Det är också att 
ifrågasätta och besvara frågorna ”vad” och ”varför” innan man kommer till frågan ”hur” då 
undersökningens innehåll och syfte kommer före metoden. Validiteten är en fråga om sanning 
och kunskap och kan definieras genom denna fråga; ”Att man undersöker det man verkligen 
vill undersöka”. 
 
Validiteten tycker jag stämmer ganska bra då jag har undersökt det jag verkligen vill 
undersöka om utomhuspedagogiken, om man bortser från observationen som jag inte hann 
med. Med observationen hade validiteten blivit bättre, då man hade fått en bättre inblick om 
utomhuspedagogik.  
 
3.7 Etiska ställningstaganden  
Vetenskapsrådet (1990) menar att det finns fyra olika huvudkrav i det grundläggande individ-
skyddet som forskaren måste tänka på när man gör en undersökning. Det första huvudkravet 
är informationskravet och här måste forskaren informera respondenterna om forskningens 
syfte och denna information kan vara mer eller mindre detaljerad. Sedan måste det tydligt 
framgå att alla uppgifter som samlas in bara kommer att användas i forskningen och detta ska 
ske muntligt eller skriftligt. Detta löste jag dels genom att berätta muntligt vad som gäller och 
med mitt missivbrev (se bilaga 1).  
 
Det andra huvudkravet är samtyckeskravet där respondenten har rätt att själv bestämma om de 
vill vara med eller inte. Det är också viktigt att tala om att deltagandet är frivilligt och att man 
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kan avbryta sin medverkan när som helst utan några negativa följder. Här samtyckte samtliga 
respondenter och de visste att de hade möjlighet att avbryta sin medverkan när som helst.  
 
Det tredje huvudkravet är konfidentialitetskravet där allt i undersökningen ska ske konfidenti-
ellt och uppgifterna ska förvaras så att ingen obehörig kan ta del av dem. Det vill säga att 
ingen utomstående ska kunna identifiera respondenterna som är med i undersökningen. Jag 
har inte angett några namn på de respondenter som var med i undersökningen och inte heller 
vilken skola/förskola de arbetar på. Mina definitioner om respondenterna är R1 och så vidare 
för att inte nämna några namn.  
 
Och slutligen det sista huvudkravet nyttjandekravet där alla uppgifter endast får användas i 
forskningens ändamål och ingenting annat. Detta kommer att bara användas till min C-upp-
sats och ingenting annat och allt material kommer att förstöras efter att uppsatsen är klar 
(Vetenskapsrådet, 2007). 
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KAPITEL 4 RESULTAT 
 

”Ju mer ett barn ser,  
ju mer ett barn hör, 

ju mer vill det höra och se.” 
Citat av J. Piaget 

 
(Johansson, 1990 s. 109) 

 
4.1 Resultatpresentation 
Det var en förskola och en skola som ville vara med och det var sex respondenter från för-
skolan och fyra respondenter från skolan som ställde upp på intervju. Min tanke är att ta upp 
frågorna från intervjuerna och visa deras resultat uppdelat mellan förskola och skola. Några 
frågor är satta tillsammans då förskola och skola fick olika men liknande frågor som går in i 
varandra (se fråga 7 för förskola och skola, bilaga 2). 
 
Respondenterna kommer att få en bokstav och ett nummer för att de ska kunna vara anonyma 
i denna uppsats och jag kommer att använda mig av R1 för den första respondenten och R2 
för den andra och så vidare till respondent R10. Vid citat kommer jag att använda mig av 
detta då inga namn nämns och resultaten är uppdelade för förskola och skola så detta kommer 
man att se var någonstans respondenterna arbetar inom. De tre första intervjufrågorna är frå-
gor om deras bakgrund och kommer inte att tas upp i resultatet då dessa svar ska vara ano-
nyma. Då jag intervjuat 10 personer med 8-35 års erfarenhet inom förskola och skola så antog 
jag att svaren skulle skilja sig men det gjorde de inte så markant.  
 
Har du gått någon kurs i utomhuspedagogik/Ur och Skur  
I förskolan har alla gått någon slags utbildning som bland annat Ur och Skur grundkurs, Miljö 
och Utomhuspedagogik, Friluftsfrämjandets naturskola inom skridsko och skidor, knytte, 
knopp, skogsmulle och strövare. 
 
Inom skolan har nästan alla gått någon slags utbildning som Fritidspedagogutbildning med 
mycket utomhuspedagogik, endagskurser under studiedagar och studiebesök för att studera 
Grön Flagg och Hållbar utveckling då skolan är en certifierad Miljöskola. 
 
Mellan vilka aktiviteter/lektioner eller miljöer förflyttar ni er med eleverna/barnen 
I förskolan förflyttar man sig mellan förskolans gård till skogen, ängen och sjön, men också 
till lekparken, pulkabacken och ishallen. Detta sa R5: 
 

Vi rör oss mellan skogen, ängen och sjön men också gården runt förskolan. (R5) 
 
 Inom skolan går man till sin skolskog som finns på promenadavstånd och en klass har ofta 
temaarbeten såsom svenska skogsdjur, knoppisar med mera. Sedan har de skolgården där man 
har hinderbanor som barnen får klättra i och vindskydd för att vila eller sitta i en stund. Slutli-
gen har de lektioner ute såsom matematik, svenska, naturorienterade ämnen (no), bild och 
idrott. Ett konkret exempel om matematiken är att man går ut för att mäta hur långt olika 
sträckor är med hjälp av tumstock och en pinne för att markera var man börjar och slutar mät-
ningen. Om man sedan tar naturorienterade ämnen (no) så ingår det bland annat biologi och 
då kan man prata om olika djur som lever i skogen och vintertid kan man gå ut för att leta 
efter deras spår. Under våren kan man tala om knoppisar och gå ut i skogen eller parken för 
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att se hur knopparna på träden ser ut och när knopparna slår ut får man se hur bladen är för till 
exempel björken. Som R4 säger: 

 
Vi går alltid ut i skogen mellan rast och mat. Då har vi oftast något tema. Det här skolåret har vi ägnat åt 
våra svenska skogsdjur och knoppisar. Sedan ska vi fortsätta med att tala om Linné och slutligen tar vi 
upp våra vanligaste blommor. (R4 ) 

 
Vad är syftet med aktiviteterna/lektionerna utomhus 
Inom förskolan är syftet att barnen ska ha roligt. Barnen blir mer harmoniska och lugna och 
lära sig att hantera konflikter på ett bättre sätt när de är ute. Det är viktigt att väcka ett intresse 
för naturen och lära sig att vara rädd om och respektera djur och växtlivet som lever i skogen. 
Det är bra att uppleva med hela kroppen och med alla sina sinnen, men man får inte glömma 
att man tränar både fin- och grovmotorik och balans när man är ute och rör på sig.  
Att både Lpfö98 och Ur- och Skurpedagogikens målsättningar uppfylls för barnen inom för-
skolan. Så här säger R6 om detta: 
 

Att barnen blir mer lugna och harmoniska med ett bättre sätt att lösa konflikter. Vi vill att barnen ska ut-
veckla sig och se sig själva som en del av naturen. (R6 ) 

 
I skolan är syftet att eleverna får lära sig i en naturlig miljö och får en vana att vistas i naturen. 
Det är viktigt att eleverna får lära sig om hur man tar hand om naturen och är rädd om den så 
att man får en förståelse för hur naturen fungerar. För inlärningens skull så är det bra att upp-
leva med hela kroppen såsom att känna, smaka, lukta, lyssna och titta med andra ord använda 
alla sina sinnen men också träna på både fin- och grovmotorik och balans. Men också att vara 
ute och få ny energi till eftermiddagens lektioner. Som R3 säger om detta: 

 
Att få lära sig i en naturlig miljö. Känna, smaka, lukta, lyssna och titta och att få uppleva med hela krop-
pen. Men också att lära barnen att det beror på oss hur vi hanterar vår miljö och att vi är rädda om den. 
Att kunna ge dem en förståelse för detta är viktigt. (R3)  

 
Vad är resultatet när ni har aktiviteter/lektioner utomhus 
Resultatet inom förskola med att vara ute är friskare barn som får en bättre motorik, lär sig 
snabbare och blir piggare. Barnen utvecklar sin fantasi och samarbetsförmåga, men också att 
de har roligt och leker med det som skogen ger. Men också att värna om naturen så att den ska 
må bra. Så här säger R10: 
 

Man får friskare och gladare barn med mycket spring i benen. . (R10)  
 
Inom skolan får barnen en förståelse för att man måste hushålla på våra naturresurser och där-
för källsorterar de på skolan. När barnen leker så förstår de inte att de lär sig. De blir också 
mer nyfikna och ställer mer frågor om naturen. Det man får på köpet är att man får bra socialt 
fungerande grupper. Detta sa R1 om resultatet: 
 

Att barnen blir mer nyfikna och har fler frågor om naturen. Barnen får bättre hälsa och man får bra funge-
rande grupper lite på köpet. (R1)  

 
Brukar du integrera olika ämnen om du har lektion utomhus 
Denna fråga ställde jag inte till förskolan då de inte har några ämnen utan låter barnen leka 
fritt så mycket som möjligt under dagen. 
 
Inom skolan försöker lärarna integrera ämnena. R1 har orienteringsämnen/matematik, orien-
teringsämnen/svenska, bild, musik och ”matprat” det vill säga att man pratar om mat och 
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hälsa. R2 brukar ha lektioner eller fri lek varannan vecka varje måndag morgon då de har 
olika teman som de arbetar utifrån. Under den fria leken pratar lärarna med barnen i smågrup-
per och då de också observerar hur barnen leker med varandra. 
 
Vad tycker barnen om att vara utomhus 
På förskolan ser man att barnen tycker det är jättekul att få vara ute och leka och de leker 
bättre tillsammans än om de är inne. Det är oftast ledarnas fantasi och inställning som sätter 
ribban på hur kul verksamheten blir oavsett vilken verksamhet det gäller för barn. Så här sä-
ger R5: 

 
Barnen är friskare och har bättre motorik, men blir också lugnare och kan då leka bättre. (R5) 

 
I skolan anser man att barnen tycker det är toppen att få vara ute och de har roligt tillsam-
mans. R3 sa så här om vad barnen tycker: 
 

De är så vana så det brukar inte vara något problem med att vistas utomhus. Visst vill de ha fri lek men 
det ser vi lärare också som viktigt då vi kan titta på det sociala samspelet barnen emellan. (R3) 

 
Vilka fördelar är det med utomhuspedagogiken/Ur och Skur 
Resultatet inom förskola var att barnen fick vara ute i den friska luften. Att få lära sig att vara 
rädda om naturen och visa hänsyn, men också att få arbeta med alla sinnen som att känna, se, 
lyssna, smaka. Det blir mindre konflikter om man är ute då det är större ytor att vistas på. Det 
blir lugna och harmoniska barn som på ett bättre sätt kan lösa konflikter. Det är allsidigt ut-
vecklande för barnen att vara ute i naturen. Men också att se naturens årstidsväxlingar då man 
är ute oavsett väder. Barnens fantasi blir stimulerande då de kan skapa sina ”egna” leksaker 
som skogen erbjuder. Det är högt i tak och alla både barn och vuxna tål ljudnivån bättre. Bar-
nen får också bättre plats att vara sig själva och få utrymme utomhus. Sedan är barnen friskare 
än om de skulle vara mera inomhus. R8 säger så här om fördelarna: 
 

Stora hälsofördelar och det är allsidigt utvecklande för barnen. Ett miljö/ekologi utvecklande kommer så 
småningom hos barnen. Det finns gott om utrymme för rörelse och lek. Det blir ”öppna” positiva 
kroppsmöten i stället för ”stängda” fyrkantiga negativa kroppsmöten.  (R8) 

 
I skolan var resultatet att lära om naturen där barnen får möjligheter att ta ansvar, visa respekt 
och omsorg för vår närmiljö. Men också att praktiskt arbeta och använda sin kropp ute. Bar-
nen får vara ute i friska luften och arbeta med alla sina sinnen. Att ha olika ämnen ute såsom 
praktisk matematik och naturorienterade ämnen där eleverna får uppleva på riktigt det de lä-
ser. En lärare tog faktiskt upp att eleverna förhoppningsvis får upp ögonen för globalt ansvar 
för den hållbara utvecklingen då denna skola är en profilerad Miljöskola. Precis så här ut-
tryckte sig R2 om detta: 

 
Barnen får vara ute i friska luften och att få arbeta med alla sinnen. Läran om naturen där vi som lärare 
ger barnen möjlighet till att ta ansvar, visa respekt och omsorg om vår närmiljö. Förhoppningsvis så små-
ningom kan de se det globala ansvar vi alla har för hållbar utveckling. (R2) 

 
Vilka nackdelar är det med utomhuspedagogiken/Ur och Skur 
Inom förskolan var alla respondenter eniga om att det inte fanns några direkta nackdelar om 
utomhuspedagogiken. Det som kan vara svårt är att barnen inte är klädda efter väder och års-
tid till exempel om det är kallt och blött ute. Som R8 sa: 
 

Det kan vara svårt att nå fram till alla föräldrar så att bra klädval och utrustning för barnen finns på plats.          
(R8) 
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I skolan hade man inte heller några direkta nackdelar om utomhuspedagogiken. Lärarna var 
precis som på förskolan eniga om att det var dåliga kläder som kunde vara en nackdel och att 
vissa barn inte hade med sig riktig matsäck och R1 sa så här om detta: 

  
Att numera har få barn riktig matsäck med sig och vissa barn har bara med sig en bulle/kaka och läsk till 
fika oavsett hur länge man ska vara ute. (R1) 
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4.2 Sammanfattning 
Resultaten var att respondenterna hade en likartad syn på vad utomhuspedagogik är för nå-
gonting. 
I förskolan menade de att man är ute i skogen eller man vistas vid en sjö eller äng som finns i 
närheten. Respondenterna hade inga direkta nackdelar om pedagogiken i sig utan det var mera 
att barnen inte var rätt klädda för väder och vind. Men också att vissa föräldrar inte förstod 
vikten av att barnen hade bra kläder och utrustning för att vara utomhus så mycket som möj-
ligt. Fördelarna var då desto fler då respondenterna ansåg att barnen var mer friska och var 
mer pigga än om de var inomhus. Det blev mindre konflikter utomhus då det är ett större om-
råde att vistas på. Sedan att barnen hade roligt och lekte med det som fanns i till exempel sko-
gen som kottar, pinnar med mera och behövde inga leksaker att leka med. Deras kreativitet 
och fantasi fick större utrymme när de var ute. 
 
I skolan var man ute på skolgården och skogen intill som kallades skolskogen. Här tyckte 
respondenterna likadant som förskolans respondenter om pedagogiken i sig och att barnen 
inte var klädda efter väder. Precis som förskolan så anser skolans respondenter att barnen är 
friskare och piggare, men också att koncentrationsförmågan är bättre om man är utomhus och 
har lektioner. Att kunna integrera flera ämnen samtidigt var också något som togs upp och att 
kunna ha temaarbeten som man kunde ha både inomhus och utomhus.  
 
Det som Centrum för Miljö- och Utomhuspedagogik tog upp om att lärandet även flyttas ut 
till samhälle och kulturlandskap var inte direkt något som praktiserades i förskola och skola.  
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KAPITEL 5 DISKUSSION 
 
 

För att förstå naturen måste 
vi göra som Harry Martinsson säger: 

”Lära oss uppfatta naturens ömtåligaste röster.” 
 

(Johansson, 1990 s. 89)  
 

5.1 Resultatdiskussion 
Syftet var att jämföra hur pedagogerna arbetar med utomhuspedagogik i olika ålderskatego-
rier, men också att studera utomhuspedagogik och ta reda på vad pedagogernas syn på utom-
huspedagogik är. 
 
Vad är utomhuspedagogik?  
Enligt Csikszentimihályi 1996, refererad i Dahlgren & Szczepanski (1997) så är utomhuspe-
dagogik en helhetsupplevelse med tematisk integration och en direktkontakt mellan föremålet 
och den lärande. Det sinnliga i naturens inlärningssätt skapar ofta en utmaning och det är bra 
för inlärningsprocessen. Vidare menar Dahlgren & Szczepanski (1997) att genom aktiviteter 
och upplevelser i utemiljön så lägger man grunden för en aktiv kunskap. Sedan menar Cent-
rum för Miljö- och Utomhuspedagogik (2004) att det är ett växelspel mellan upplevelse och 
reflektion som är grundade på konkreta erfarenheter. Med andra ord kan man säga att utom-
huspedagogiken är ett erfarenhetsbaserat handlingsinriktat bildningsideal som skapar många 
kontakter med kultur, samhälle och natur. Ett av målen är att man vill bilda en varsamhet och 
ansvar mot vår natur och kulturmiljö (Dahlgren & Szczepanski (1997). Det centrala är faktiskt 
utemiljön och blir då ett komplement till den traditionella pedagogiken som man har inomhus. 
Utomhusmiljön är alltid en källa för kunskap som ger studier både i dåtid och nutid inom 
olika ämnesområden. Den kunskap som man får ute är en kunskap som förenar direkta upple-
velser, erfarenhet och språkliga begrepp. 
 
Enligt min definition så är utomhuspedagogik något som man använder i alla ämnen och är då 
ett komplement till undervisningen som man har inomhus. Utomhuspedagogik för respon-
denterna var att vara ute antingen på (skol)gården eller i skogen som finns i närheten eller att 
vistas vid sjön eller ängen. En respondent på förskolan tog upp att de gick till ishallen ibland, 
men man kan faktiskt åka utomhus på en spolad grusbana och inte vara inomhus för att träna 
på att åka skridskor.  
 
Hur kan man arbeta med utomhuspedagogik i förskolan och i skolan? 
Enligt en naturförskola så är deras arbetsmetod att barnen ska vistas utomhus under större 
delen av dagen och leken är då viktigast. Personalen på denna förskola menar att man inte ska 
organisera sönder barnens lek då de anser att barnen behöver fri lek (Utomhuspedagogik för 
förskola och skola, 2005). Enligt Brügge et al (2001) så ska barnens verksamhet ge utrymme 
för barnens kreativitet, fantasi och egna idéer i lek och lärande både inomhus och utomhus. I 
dagens samhälle har många förlorat förmågan att vara ute i naturen och utomhuspedagogiken 
vill hjälpa oss tillbaka till naturen. Målet är att man ska förstå med hela kroppen det vill säga 
att den direkta upplevelsen är viktig. Sedan menar Norén-Björn et al (1993) att man inte ska 
betrakta utevistelsen som ett avbrott i undervisningen utan istället se det som en resurs. Om 
man vill kan man göra olika rum i utemiljön så att det blir lite lättare att planera sin pedago-
giska verksamhet utomhus.  
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Enligt respondenterna på förskolan så har man mycket fri lek då barnen är för små för att ha 
olika sorters lektioner, men att man pratar om det man ser till exempel om olika insekter, djur, 
fåglar med mera. I skolan har man mer lektioner som man försöker integrera med utomhus-
miljön som bland annat matematik, naturorienterande ämnen och svenska och olika temaar-
beten. Sedan är det också viktigt att skolbarnen får ha fri lek där de kan träna på att vara till-
sammans socialt och lära sig att samarbeta med varandra. 
 
Vilka skillnader finns det mellan förskola och skola i arbetet med utomhuspedagogik? 
Alla respondenterna menade att det egentligen inte finns några direkta nackdelar med peda-
gogiken utan det var barnens klädval och utrustning eller matsäck som var felaktig. En av 
respondenterna i förskolan tyckte det var svårt att få alla föräldrar att förstå hur viktigt det är 
att vara rätt klädd när man är utomhus i oavsett väder. De hade desto mer fördelar om utom-
huspedagogiken då de ansåg att barnen var friskare och piggare. Barnen lärde sig mera och 
tyckte det var roligt att få vara ute. 
 
Hur arbetar man med barn i olika ålderskategorier inom utomhuspedagogiken? 
Genom att man redan som liten får ett naturintresse och att man på ett lekfullt sätt får använda 
sig av alla sina sinnen, upptäcka med kroppen, att förstå och visa hänsyn för naturen. Det är 
bara genom sina direktupplevelser som man kan skapa en naturkänsla för bilder och berättel-
ser kan inte ersätta utan bara komplettera det man upplever i naturen. Inför naturen är vi alla 
lika oavsett om man är barn eller vuxen och tillsammans kan man upptäcka och fascineras av 
naturen (Johansson, 1990). Barnen lär sig bäst genom att ha roligt, få pröva sig fram och ge-
nom sina upptäckter. Denna inlärning befäster man genom att prata om det man ser, det man 
håller på med och när man fantiserar. I min studie så talade respondenterna om att de mindre 
barnen lär sig genom att gripa, känna, ta, se, lukta, smaka och utforska med hela kroppen, 
men detta kan även de större barnen göra. Norén-Björn et al (1993) menar att naturen ger alla 
barnen en möjlighet att kunna uttrycka sig själva och ger barnen en ständig ström av intryck 
och upplevelser (Norén-Björn et al, 1993). 
 
Respondenterna ser att barnen tycker det är roligt att få vara ute, men också att få röra sig med 
hela kroppen och använda sina sinnen till att utforska naturen. Man ser också att barnen blir 
mer koncentrerade och pigga än om de sitter inomhus och har lektion. Att vara ute och lära 
sig med alla sinnen det är viktigt då barnen lättare kan koppla det som man läser i böckerna 
och det de ser i verkligheten.  Men också att man har lektioner på andra ställens som till ex-
empel biblioteket. Med andra ord att få helhetsupplevelse som ger aktiv kunskap som man bär 
med sig hela livet inom skolan, samhället, natur- och kulturlandskapet.  
 
Resultatet inom förskole- och grundskolenivå är att man använder sig av utomhuspedagogik, 
men de yngre barnen har mer fri lek än de äldre på grund av att de har ett mer inrutat system 
med ett schema som de måste följa. 
 
Det som förvånade mig mest var att alla respondenter hade liknande åsikter om vad utomhus-
pedagogik är för något och hur man använder sig av denna pedagogik. Men också att det inte 
fanns några direkta nackdelar då de ansåg att pedagogiken var bra, även om vissa föräldrar 
inte riktigt förstod hur viktigt det var att ge barnen rätt utrustning så att de slapp bli blöta och 
kalla när man var ute så mycket.  
 
Det som har framkommit under arbetet med denna uppsats är hur viktigt det är att man som 
lärare använder sig av utemiljön i större utsträckning då det gynnar barnen i deras inlärning 
och utveckling. Att låta utomhuspedagogiken bli ett komplement till den traditionella under-
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visningen som man har inomhus. Detta är faktiskt något som jag vill undervisa i för att låta 
barnen konkret till exempel se hur långt en sträcka är än om man läser det i en matematik-
bok. Det är viktigt att låta utomhuspedagogiken bli en resurs till undervisningen inomhus. 
 
5.2 Metoddiskussion  
Enligt mitt syfte som är att studera utomhuspedagogik och ta reda på vad pedagogernas syn 
på utomhuspedagogik är och hur den kan utvecklas så anser jag att mitt syfte har delvis upp-
nåtts. Det som kunde ha gett mer djup var att observera när respondenterna var utomhus och 
hade lektioner med eleverna eller följa med förskolan till skogen för att se vad de gjorde för 
något.  
 
5.3 Nya forskningsfrågor  
Det som har kommit fram under och efter arbetets gång är en hel del funderingar som bland 
annat; Hur kan man kunna stödja lärarna till att ha undervisningen utomhus?, Vad behöver 
göras för att barnen får en bättre skolgård där man kan ha lektioner, men också under rasterna 
och hur kan skolgården då se ut för att anpassas till utomhuspedagogiken? 
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Bilaga 1 
 
Missivbrev till lärare 
 
Hej! 
 
Jag heter Anna Sehlstedt och läser nu sista terminen på lärarprogrammet vid Mälardalens 
högskola i Eskilstuna. Min handledare heter Laila Niklasson (laila.niklasson@mdh.se). 
 
Mitt examensarbete handlar om utomhuspedagogik. Syftet med detta arbete är att jag vill få 
mer information om vad utomhuspedagogik är för något och hur man kan arbeta med detta i 
skolan. Jag skulle vilja intervjua eller ge en enkät till Er lärare. Allt material jag får in kom-
mer att behandlas konfidentiellt (inga namn nämns) och bara användas till forskning. 
 
Denna C-uppsats kommer att redovisas i juni. Den kommer då att lämnas på rektorsexpeditio-
nen och lämnas också till dem som deltagit i undersökningen.  
 
Vid eventuella frågor är det bara att kontakta mig via e-post ast03003@student.mdh.se eller 
via telefon 073-585 70 64. 
 
Tack på förhand! 
 
Anna Sehlstedt 
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor  
 
 

 
Frågor till förskola 

 
1 Vad heter du? 
2 Vilka åldersgrupper finns det inom förskolan? 
3 Hur länge har du arbetat inom förskolan? 
4 Vilka fördelar är det med utomhuspedagogik/Ur och Skur? 
5 Vilka nackdelar är det med utomhuspedagogik/Ur och Skur? 
6 Har du gått någon kurs i utomhuspedagogik/Ur och Skur? 
7 Mellan vilka miljöer förflyttar ni er med barnen utomhus? 
8 Vad är syftet med aktiviteterna utomhus? 
9 Vad är resultatet när ni har aktiviteter utomhus? 
10 Vad tycker barnen om att vara utomhus? 

 
Frågor till skola 
 
1. Vad heter du? 
2. Vilken klass undervisar du i? 
3. Hur länge har du arbetat inom skolan? 
4. Vilka fördelar är det med utomhuspedagogik/Ur och Skur? 
5. Vilka nackdelar är det med utomhuspedagogik/Ur och Skur? 
6. Har du gått någon kurs i utomhuspedagogik/Ur och Skur? 
7. Vilka aktiviteter/lektioner har ni utomhus? Exempel på olika miljöer som ni använder 

utanför skolan som till exempel skolgården, skogen och biblioteket. 
8. Vad är syftet med aktiviteterna/lektionerna utomhus? 
9. Vad är resultatet när ni har aktiviteter/lektioner utomhus? 
10. Brukar du integrera olika ämnen om du har lektion utomhus? 
11. Vad tycker barnen om att ha lektioner utomhus? 

 


