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Syftet med studien var att få en ökad förståelse och en samlad bild över hur en kommun 
stödjer och uppmuntrar arbetssättet (utomhuspedagogik) i pedagogiska verksamheter. De 
metoder som användes i undersökningen var enkätundersökning i form av ett frågeformulär 
som skickades till skolledare i 17 barn- och ungdomsområden. Vidare utfördes två inspelade 
intervjuer med en skolchef och en trädgårdspedagog. Studiens resultat visade att kommunen 
hade en positiv inställning till arbetssättet och att flera skolgårdars utemiljöer har blivit 
upprustade. Förskoleverksamheterna fick själva söka ekonomiska medel hos kommunen för 
att kunna satsa på upprustningar av deras utemiljöer. Skolledarna stöttade och uppmuntrade 
personalen genom individuell kompetensutveckling inom utomhuspedagogik. Det studien 
kom fram till var att det kommunala stödet för utomhuspedagogik var övergripande positivt. 
Utifrån skolchef och skolledarnas synvinkel uppmuntrades personalen att själva komma med 
förslag och idéer som ska leda till utveckling av utomhuspedagogik Författarens tolkning var 
att skolgårdarnas utveckling berörs med större fokus än förskolegårdens utveckling därför att 
förfarandet i att få ekonomiskt stöd hade olika utgångslägen.  
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Förord 
 
Våren och sommaren 2007 har varit en spännande och avgörande tid för min lärarexamen. 
Flera aha-upplevelser har berikat och hjälpt till att knyta ihop och summerat mina 
pedagogiska tankar i min nu avklarade lärarutbildning. Vägen dit har varit krokig och 
mödosam under ett antal gånger. Stunder av ljus och mörker har kantat min tillvaro och med 
denna känsla har jag utvecklat välbehövliga kunskaper inför mitt kommande yrke. 
 
Att skriva examensarbete var en utmanande process att ta sig igenom. Det har varit lärorikt, 
roligt och svårt. Ett stort tack till studiekamrater, stallkamrater, vänner och min familj som 
alla har gjort sitt bästa för att stötta mig i uppsatsskrivandet.  
 
Ett tack också till min handledare, Laila Niklasson, som var min vägledare och kom med 
kloka infallsvinklar igenom skrivprocessen. Likaså ett stort tack till studiens respondenter 
som är skolchef, skolledare och trädgårdspedagog.  
 
Forssjö, augusti 2007 
Annika Dahlström 
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1. INLEDNING  
 
1.1 Bakgrund  
Ökad fysisk aktivitet är ett aktuellt ämne i vårt svenska samhälle. Likaså är individualiserad 
undervisning en aktuell del som ställer krav på skolan. Skolans uppgift är bl.a. att stödja 
elevens individualisering kring inlärningsmetoder, lustfyllt arbetssätt, motivation och 
kunskapsutveckling etc. Vidare finns tankar om vilken relation människan har om 
utomhusvistelser. Hur uppfattas utomhusmiljöer av oss människor? Finns det tendenser att vi 
människor upplever att bege sig utomhus är ett projekt i sig? Min uppfattning är att vi 
människor lever i allt större utsträckning i inomhusmiljöer som bostäder, köpcentrum o.s.v. 
Den inomhusvärld vi lever i måste kompenseras med utomhusvistelser för att behålla vårt 
naturliga förhållningssätt till natur och miljö samt att utveckla vår kunskap för att tillmötesgå 
en hållbar utveckling. Det är viktigt att vi individer i samhället bibehåller naturkontakten på 
ett naturligt sätt och vi vuxna har ett uppdrag att överföra detta med ödmjukhet till den yngre 
generationen. 
 
Under min lärarutbildning har jag utvecklat ett stort intresse för utomhuspedagogik. Mitt 
tänkande genomsyras av utomhuspedagogiskt arbete därför att lärande sker med flera sinnen i 
en konkret miljö. Detta bidrar till skapandet av helhetsbilder. I mitt framtida yrke som 
pedagog vill jag lyfta fram betydelsen av att kunna erbjuda barn och elever med olika behov 
olika sätt att lära genom att använda vår utemiljö. Idag är det viktigt att kunna erbjuda ett 
lustfyllt lärande som också skapar möjligheter för fysisk aktivitet. En viktig aspekt är att 
skapa en förståelse och medvetenhet inför vår natur och miljö och hållbar utveckling.  
 
Något som förstärker min grundsyn inför utomhuspedagogiskt lärande beskriver Dewey 
(1997) följande: Lärande i verkligheten som sker i rätt sammanhang och i passande miljö 
väcker nyfikenhet samt att lära genom att göra (Learning by doing). Jag tolkar Piagets 
stadieteori att barns abstrakta tänkande inte utvecklas före 11 årsålder. Jag anser att det är 
viktigt att sträva efter att göra undervisningen mer konkret för barn och elevers förståelse. I 
läroplanen (Lpo 94) står det om målen i grundskolan: ”/…/ känner till förutsättningarna för en 
god miljö och förstår grundläggande ekologiska sammanhang” och ”/…/ har grundläggande 
kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt har förståelse för den egna livsstilens 
betydelse för hälsan och miljön” (s.15). 

 
Det finns exempel på hur utomhuspedagogiskt arbetssätt och undervisning kan fungera med 
hjälp av externa resurser i ett samarbete med personalen i skolan. Det som ändå kan hindra 
arbetssättet har ofta samband med organisatoriska faktorer och bristande ekonomiska resurser. 
Ett annat hinder kan vara för stora barngrupper, bristande kompetens och intresse hos 
personal samt hur skolledning stödjer och uppmuntrar arbetssättet. Det förekommer att 
verksamheter i kommuner har anställt utomhuspedagoger som arbetar utifrån en naturskola. 
Elevgruppen kommer till naturskolan eller så undervisar pedagogen ute i skolorna. 
Utomhuspedagogen kan också hålla i fortbildning för skolans pedagoger som leds av 
naturskoleföreningen. 
 
Studien ska belysa hur stöd och villkor ser ut för att bedriva utomhuspedagogik i en kommuns 
pedagogiska verksamheter (barn- och ungdomsområden). Det centrala i studien är 
skolledningens och skolchefs stöd och uppmuntran inför arbetssättet.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att få en ökad förståelse och en bild över om hur en kommun stödjer och 
uppmuntrar arbetssättet utomhuspedagogik i de pedagogiska verksamheterna i barn och 
ungdomsområdena. 
 

1. Vilka stödfunktioner finns i kommunen och via skolledare för utomhuspedagogik? 
2. Vilken inställning har skolledare och kommun till utomhuspedagogik? 
3. Hur uppmuntrar skolledare och kommun utomhuspedagogik och hållbar utveckling? 
4. Hur stöds och uppmuntras personalens kompetensutveckling i utomhuspedagogik av 

skolledare och kommun? 
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2. LITTERATURGENOMGÅNG 
 
I detta kapitel kom litteraturgenomgången att behandla två områden som lade grunden för 
denna studie. Den första delen bearbetar den decentraliserade skolan utifrån perspektivet 
organisation och ledarskap och hur skolan förhåller sig till det nya synsättet på 
miljöundervisning, begreppet hållbar utveckling som en integrerad del i skolans undervisning. 
Den andra delen handlar om utomhuspedagogikens och utevistelsens betydelser och 
möjligheter i ett lärande samt ur ett hälsoperspektiv. Vidare kopplas styrdokumenten in som 
en del. 
 
Den litteratur studien bygger på var noggrant utvald efter syfte och problemställning som 
studien var inriktad på. Dels var det litteratur som jag haft tidigare under lärarutbildningen 
som berört utomhuspedagogik och begreppet hållbar utveckling, dels litteratur som berört 
pedagogiskt ledarskap samt organisation inom skolväsendet. Vidare är aktuell forskning 
upptaget i kopplingen mellan hälsa och utomhuspedagogik. Litteratursökningen var baserad 
på bibliotekslån, egen kurslitteratur, websökningar angående dokument om kommunprojekt, 
skolplan, forskning samt rapport från Skolverket. 
 
2.1 Organisation och ledarskap 
Maltén (2000) behandlar i boken Det pedagogiska ledarskapet samspelet mellan 
organisationsform och ledarskap i millenniumskiftets nya perspektiv. Ett nytt förhållningssätt 
har inträtt, ett s.k. doktrinskifte, där fokus riktas på dynamik, förändring och förnyelse av 
organisationskultur och med dess skolklimat. Personalen ses som den främsta resursen. 
Skolledarens uppgift är att föra ett aktivt målinriktat och decentraliserad organisation som gör 
att skolledarens funktion blir att vara en ”katalysator” i processen att förändra och förnya en 
organisation. Det mångsidiga ledarskapet kräver att skolledaren bör axla och leda 
målinriktning, ha gott om mod och var ett etiskt föredöme, ge stöttning och stimulans till 
medarbetarna i verksamhetens arbete. Begreppet den lärande organisationen beskriver Maltén 
som en beskrivning på att en verksamhet är inriktad på utveckling, förnyelse och förändring. 
Han anser också att det sociala klimatet är ett uttryck för en organisationskultur. Den 
målinriktade och decentraliserade skolan gör att organisationen blir mer självstyrande och 
ekonomiskt effektiv. Det leder till att möjligheterna ökar för att kunna göra lokala 
prioriteringar med förutsättning att ekonomiska medel tilldelas. Med en sådan inriktning kan 
ledarskapet utövas med dynamik och skolan kan profilera sig. Maltén beskriver om effekter 
av en decentraliserad skolstyrning angående rektorsuppdraget. Kommunens sälj- och 
köpsystem har lämpats över på rektorer/enhetschefer där de tvingats att ägna arbetstid på att 
”jaga” pengar och elever till sin skola. Förutsättningarna för att bedriva en bra skola hänger på 
elevantalet för att få tillräckliga resurser. Detta kan medföra att skolkvaliteten kan variera 
starkt mellan skolor i samma kommun och mellan olika kommuner. Därmed uppstår en 
negativ spiral, men genom att pedagogiskt tillämpa lokala verksamhetsmål, utforma strategier 
hur de ska nås samt att följa upp verksamheten kontinuerligt kan den målstyrda skolan välja 
bort det traditionella arbetssättet att leda en verksamhet. Det är inte så lätt att förändra ett 
system i en förändringsprocess. Det som behövs är fortbildning av lärares individuella 
kompetens samt hela skolans organisation. Förändringsprocessen skall beröra samtliga 
medarbetare som också bör vara delaktiga i utvecklingen. 
 
Maltén belyser en jämförande studie som skolforskaren Roger Ellmin gjort. Det är en 
undersökning om hur decentralisering inom skolan påverkat lärares arbetsmiljö. De lokala 
arbetsplanerna har medfört och bidragit till att kraven och förväntningarna på lärarna blivit 
mer rimliga och konkreta. Den nya organisationen har lett till att lärarna fått bättre kontroll 
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och inflytande arbetsmiljön. Det har också bidragit till bättre samarbetsformer och ett bättre 
stöd för kollegor och skolledning. Det finns även problem inom arbetsmiljön som utlyser en 
oro inför ekonomiska nedskärningar, för stora klasser, mindre resurser för elever med särskilt 
stöd samt ett ökat behov av kompetens inför hantering av elever med sociala svårigheter. 
Maltén (2000) kopplar in begreppet kompetensutveckling som en naturlig del i ett 
förändringsarbete inom en organisation. Kompetens beskrivs: ”/…/ som en strävan att 
utveckla och behålla medarbetarnas potentiella resurser och att skapa garantier för 
organisationens långsiktliga utveckling” (s.218). Dalin (1993) refererar i Maltén (2000 s. 218-
219) att det nämns att individ- och organisationsorienterad kompetens ses som två delar. 
Kunskap och färdigheter genom utbildning eller som erfarenhet som är baserad på insikt är en 
individs kompetens. Detta är ihopkopplat med värderingar och attityder. Det finns en vilja att 
vara solidarisk med sin organisation. En organisations kompetens inramar fokus på tillväxt 
och kvalitet som behövs för att bibehålla och utveckla sin egen verksamhet samt konkurrera 
med andra verksamheter så att den kan behålla elever. Det ansvar som faller på skolledaren i 
en kompetensutvecklingsprocess är att med kraft inventera och plocka fram den outnyttjade 
kompetensen och vidareutveckla den kompetens som finns. Individens kompetens är viktig 
för att upprätthålla professionell fackkompetens. Ett bra sätt att arbeta med målformuleringar 
och probleminventeringar är att satsa på lagutbildning. I dagens målstyrda skola har 
statsmakterna formulerat uppdraget mycket vagare och med ett förtroende lämnat över 
planeringsarbetet åt ledning och lärare. Skolan skall vara en självständig organisation som 
professionellt utvecklas utifrån egna förutsättningar i sin verksamhet. 
 
Scherp och Scherp (2007) har utfört ett forskningsarbete år 2000-2004 som benämns Lärande 
och skolutveckling.  Det berör ledarskap för demokrati och meningsskapande. Forskningen 
handlar om ledarskapets nerifrånperspektiv och med det menas hur skolledare handlar i 
situationer då nerifrån och upp perspektivet bemöts av lärarnas uppfattningar. Författarna 
beskriver att det ligger på lärarnas bord att komma med åsikter och idéer inför 
förändringsarbete inom skolan. Det lyfts fram att lärarna har en avgörande roll där lyhördhet 
och dialog framhävas mellan skolledare och lärare. Scherp & Scherp förklarar att skolledarna 
måste förstå vikten av ett nerifrånperspektiv i en verksamhet styrning. Mer förklarande i 
arbetet uttrycker författarna att nerifrån eller inifrånperspektivet förklaras som ett 
lärarperspektiv. Skolledarna behöver också vara mer uppmärksamma och lyssna också på 
eleverna. Det som finns behov av att skapas är organisatoriska och ekonomiska 
förutsättningar i de pedagogiska verksamheterna. Det som vill uppnås med utvecklandet av 
bättre förutsättningar är att förstärka och skapa kontinuitet i utvecklingsarbetet på skolorna. 
Vidare beskriver författarna skolledarskapet utifrån ett skolledarperspektiv. Inom detta synsätt 
har det utförts forskning och de lärdomar som framkommit utav forskningsarbetet nämligen 
att det har en stor betydelse att styrning har ett inifrånperspektiv. Med en god insikt ska 
skolledarna kunna arbeta med kontinuitet och långsiktliga utvecklingsprocesser. Viktiga delar 
är att delaktighet och tydlighet kommer fram i verkligt fokus. Resultaten av dessa 
forskningsstudier kan uttryckas övergripande att utvecklingsprocessens natur visar med 
tydlighet och samstämmighet att utvecklingsprocessens drivkraft kommer ur en 
inifrånmotivation och med en styrning inifrån. 
 
I Lärares handbok, Lärarförbundet (2002) står det om skolledarens uppdrag och ansvar. I 
skollagen 2 § beskrivs det att skolledaren har i uppdrag att hålla sig förtrogen med det dagliga 
skolarbetet. Skolledaren är särskilt ålagd att verka för att skolutbildningen utvecklas. 
Läroplanen (Lpo 94) förklarar rektorns ansvar med följande motiveringar. Rektorn har det 
övergripande ansvaret för att verksamhetens helhet är inriktad på att nå de nationella målen. 
Ansvaret ligger också i att en lokal arbetsplan upprättas så att skolans resultat utvärderas och 
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följs upp och att dessa förhåller sig till de nationella målen samt mål i skollag och lokal 
arbetsplan. Skolans resultat ska innefatta de givna ramarna. Därmed har rektorn ett särskilt 
ansvar för att: 
 

 Utveckla skolans arbetsformer 
 Utforma skolans miljö för trivsel och skolarbete 
 Undervisningen utformas så att alla elever vid behov får stöd 
 Upprätta kontakt mellan skola och hem vid behov 
 Arbeta med handlingsprogram t.ex. motverkande av kränkningar. 
 Fördela resurser och anpassa stödåtgärder 
 Samordna undervisning i olika ämnesområden 
 Integrera ämnesövergripande områden t.ex. miljö och jämställdhet 
 Se till att samarbetsformer utvecklas inom olika verksamheter 
 Samverka för en samsyn och ett förtroendefullt arbete  
 Formerna för att utveckla samarbete mellan hem och skola 
 Samverka med arbetslivet 
 Erbjuda vägval för fortsatt utbildning 
 Utveckla skolans internationella kontakter 

 
I avsnittet ovan beskrivs med tydlig markering vilka uppdrag samt ansvar skolledaren har. Att 
verka för lärande i olika miljöer samt att ämnesintegrera hållbar utveckling i skolans ämnen är 
delar som är förankrat i skolledarens uppdrag och ansvar. 
 
2.2 Hållbar utveckling  
Skolverket (2002) tar upp två definitioner som mest används i begreppet hållbar utveckling, 
de härstammar från 70-talet och har blivit kända genom Brundtlandrapporten. Our common 
future: ”En hållbar utveckling tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredställa sina behov”, och från Caring for the earth: ”Att 
förbättra kvaliteten hos mänskligt liv och samtidigt leva inom ramen för de stödjande 
ekosystemens bärkraft” (s.29). 
 
Under senare år har debatten om den ekonomiska globaliseringen väckt ett intresse och 
medfört inflytande på skolans undervisning genom Rio-konferensen 1992 och Agenda 21. 
Idag berörs miljöfrågor tillstor del av konflikter mellan människors olika intressen. Synsätt 
och värderingar om miljöproblemen växer fram ur sociala, ekonomiska och politiska 
intressen, vilket sätter miljöproblemen i flera synvinklar och perspektiv. Begreppet hållbar 
utveckling definieras utifrån ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. I ett lokalt och 
globalt perspektiv måste vi människor med olika kompetenser samarbeta för att finna 
lösningar och vägar ur miljöproblemen.  
 
I skolverkets rapport (2002) beskrivs det i läroplanen (Lpo 94) om hur skolans uppdrag skall 
greppa hållbar utveckling med ett övergripande perspektiv: 
 

Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva 
direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och 
globala frågor. Undervisning skall belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva 
kan anpassas för att skapa en hållbar utveckling (s.102). 
 

Det har skett en utveckling i kursplanerna under år 2000 som förändrats till ett tydligare mål 
om att skapa ett hållbarare samhälle än i dem från 1994. Hållbar utveckling lyfts fram med 
hög prioritet i de kommunala skolplanerna. Undervisningen i hållbar utveckling ska ha en 
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framträdande plats och ska helst genomsyra hela undervisningen. Kommunerna kommer med 
stödjande och konkreta förslag på hur undervisning kan främjas inom detta perspektiv: 
 

 Miljöfortbildning för alla som är verksamma i skolan. 
 Krav på plan hur miljöundervisning bedrivs i olika ämnen. 
 En central plan hur miljöundervisning bedrivs i progression mellan stadier. 

 
Vidare skriver Skolverket (2002) att skolans miljöundervisning ändrat fokus på lärandet. 
Några områden är samhällsfrågor om jämställdhet, genusfrågor, konfliktvärdering, 
globalisering, fattigdom, krig och fred mm. I och med det förändrade och vidgade innehållet i 
miljöundervisning ställs det andra krav på lärarna så behovet av kompetensutveckling har 
ökat. Detta har uppmärksammats av skolverket som satsat på lärarfortbildningskurser i 
lärande för hållbar utveckling. Skolverket belyser i rapporten om en utvärdering och 
kartläggning som omfattar hela skolväsendet. Undersökningar har gjorts för att utvärdera 
miljö och hållbar utveckling i skolan. Enkätundersökningar har använts för att samla in empiri 
från skolledare och lärare. Det centrala i undersökningen var att se över situationen i skolan, 
vilka som undervisar och vilka som inte undervisar i miljö. Utifrån tre olika 
undervisningstraditioner har man kategoriserat efter faktabaserad, normaliserande 
miljöundervisning samt undervisning i hållbar utveckling. Mycket övergripande presenterat 
visar resultaten att väldigt få lärare som undervisar i traditionen hållbar utveckling. Vidare 
redovisas vilket stöd lärare har från olika kategorier som föräldrar, kursplaner, skolledning, 
osv. Det upplevs mycket olika beroende på vilken nivå lärare undervisar i. Viktigt att lyfta 
fram är de hinder, brister samt möjligheter som lärare känner som inte undervisar miljö 
upplever är följande:  
 

 Mer fortbildning 
 Mer tid 
 Relevanta läroböcker och arbetsmaterial 
 Arbeta ämnesövergripande 
 Utomhuspedagogiskt arbetssätt 
 Integrera miljöundervisning mer naturligt  
 Öppna upp till näringslivet 
 Anlägga skolträdgård 
 Mer studiebesök 
 Mer praktiskt arbete mm. 

 
Skolverket (2002) beskriver en annan svårighet och problem som tas upp i undersökningen. 
Lärare upplever att det saknas idéer om en progression i undervisningen utifrån den praktiska 
och konkreta miljöundervisningen framför allt i de tidigare åren. I de senare skolåren finns en 
tendens att elevernas engagemang minskar och att ämnet miljö upplevs som ”tjatigt”. Inom 
skolledning tillsammans med lärarpersonal diskuteras möjliga förändringsfaktorer. Det som 
upptar den mesta energin är resurser för att lösa akuta sociala problem, så kommer oftast 
utveckling om hållbar utveckling i andra hand. Dagens skolledare har en hög arbetsbelastning 
genom den decentraliserade skolan. De flesta skolledare får svårt att utöva och bedriva ett 
pedagogiskt ledarskap. Vidare som framkommit är att kommunerna och de lokala 
arbetsplanerna har inte så betydande roll och inverkan på undervisningen om miljö. Det är 
väldigt få skolor som har kontakt med näringsliv och föreningar som har betydelse för hållbar 
utveckling. Undantaget är de orter som har friluftsorganisationer som aktivt arbetar med att 
utbilda skolans personal. Slutligen kan resultaten knyta ihop varför inte hållbar utveckling 
slagit igenom beror på några faktorer som att området har inte hög prioritet idag. Det 
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lågprioriteras bland myndigheter och skolledning samt att miljöfrågornas komplexitet har ökat 
och att det är svårt att få svar på frågor. Sociala problem har ökat och en pressad 
arbetssituation lett till en lägre aktivitet inom undervisning inom hållbar utveckling. Utav 
undersökningen kan det konstateras att det finns en utvecklingspotential att utveckla 
miljöfrågors betydelse eftersom det finns grund av komponenter i de tidigare årens 
utomhusundervisning. Eleverna har en god möjlighet att anamma detta och tillägna sig positiv 
naturkontakt och konkreta handlingar som stödjer till ett miljötänkande. 
 
Samhället uppmanar att skolans miljöundervisning bör följa utvecklingen i ett lokalt och 
globalt miljöperspektiv. Skolledning har idag hög arbetsbelastning, detta medför att det 
pedagogiska ledarskapet ibland tvingas komma i lägre prioritet. Lärarnas situation blir att 
själva finna former för hur de skall ämnesintegrera miljöundervisningen inom ramarna för en 
hållbar utveckling. Härmed kopplar studien samman utomhuspedagogik med hållbar 
utveckling som kan vara ett arbetssätt för att bedriva undervisning inom detta område. Här 
finns en viktig relation mellan begreppen (utomhuspedagogik och hållbar utveckling) som 
knyter samman naturkänsla och förståelse för det ekologiska systemet samt i förlängningen 
förståelse för begreppet hållbar utveckling. Skolledning har en viktig roll att uppmuntra och 
stödja personal med fortbildning inom dessa områden.  
 
2.3 Utomhuspedagogik 
Utomhuspedagogikens definition 
Centrum för miljö- och utomhuspedagogik har funnits sedan 1993. CMU är en resurs och 
kompetenspool för forskar- och magisterutbildningen i utomhuspedagogik, grundläggande 
lärarutbildningar och kompetensutveckling för verksamma inom fritid, rekreation och turism 
samt fortbildning inom skola och barnomsorg. Verksamheten verkar för att öka förståelsen för 
att utomhusmiljön är en central del och en bas för lärande och ett komplement till textbaserat 
bokligt lärande i klassrumsmiljö. CMU: s definition på begreppet utomhuspedagogik är: 
 

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan 
upplevelse och reflektion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. 
Utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde som bl. 
a. innebär: 
 

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

                                                   (Centrum för Miljö- och Utomhuspedagogik, 2004)  
 

CMU (2004) uttrycker vidare att utemiljö och upplevelse är fokuserade på att lärandet 
förläggs i utemiljö. En viktig del är att utomhuspedagogik vill vara ett komplement till det 
traditionella lärandet samt att upplevelser i den omgivande miljön ska utgöra en grund för 
inlärning. Vår utomhusmiljö är en viktig kunskapskälla som är ständigt aktuell. Miljön bjuder 
på ett innehållsrikt material med både historiska tillbakablickar, i dåtid men likväl nutida 
studier kan praktiseras. Tyngdpunkten för lärandet är att ta vara på verkligheten och knyta an 
den till olika utomhusmiljöer som t.ex. skogen eller hembygden. Utomhuspedagogen ska se 
både inomhus- och utomhusmiljö som ett självklart arbetsfält. Utomhuspedagogens syn på 
kunskap är en reflekterad erfarenhet som förenar språkliga begrepp, erfarenhet och direkt 
upplevelse. Det finns goda möjligheter att synliggöra människan i både lokalt och globalt 
perspektiv samt anknyta kretsloppstänkandet. 
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Utevistelsens betydelse 
Brügge och Szczepanski (2004) skriver om utevistelsens betydelse för barn och ungdomars 
hälsa, utveckling och lärande. Sinnlig erfarenhet och behovet av kroppsrörelser är viktiga 
byggstenar för lärande och för hjärnas stimulans i form av intellektets utveckling och 
tänkande. Det traditionella lärandet sker oftast inomhus där lärande fokuseras på det teoretiska 
planet. Utemiljöer för lärande skapar möjligheter och är ett betydelsefullt redskap för att 
levandegöra läroplanens syfte. Den s.k. ”tysta kunskapen” som ännu inte är formulerad, den 
är grogrund till den synliga kunskapen i vår kultur. Med hjälp av den fysiska natur- och 
kulturmiljön kan barn och ungdomar uppleva och finna kunskap som inspirerar och motiverar 
till nyfikenhet. Ett sätt att skapa helhetsbilder är att använda sig av den estetiska upplevelsen i 
utemiljön. Den fogar samman världen för den enskilda individen. Eftersom det finns 
kopplingar mellan estetiska och natur- och kulturvetenskapliga uttrycksformer blir 
kunskaperna mer levande helhetsbilder. I och med att vi människor har fått ökade kunskaper 
om den positiva effekt som den fysiska miljön erbjuder för lärande, hälsa, motoriska 
utveckling, lekbeteende samt koncentrationsförmåga bör utomhuslärande sättas i mer centrum 
och tas mer på allvar. En annan viktig aspekt är att utomhusundervisning kan ske 
ämnesövergripande och på så sätt förtydliga och förstärka förståelse över helhetstänkandet 
och förstå begrepp i sitt rätta sammanhang. Vidare så sätts det helt andra krav i 
utomhusmiljön som kan träna samarbete och samtidigt skapa utmaningar. Den sociala 
kompetensen är en del som stimuleras och utvecklas hos individen. De utomhuspedagogiska 
möjligheterna ger bra förutsättningar för alla individer att hitta sitt område samt också kunna 
utveckla det. Gruppledaren kan ganska snart upptäcka nya sidor hos individen som kan 
uppmuntras och utvecklas. Friluftsliv sätter den egna identiteten i fokus och för en del dyker 
det upp livsfrågor som är betydelsefulla. Naturen inbjuder att närma sig sådana frågor samt 
erbjuder eftertanke. 
 
Med hänsyn till barn och ungdomars hälsa, utveckling och lärande är utevistelse en viktig 
aspekt. Villkoren att bedriva utomhuspedagogik och spontan utevistelse ställs på sin spets. 
Detta arbete är tänkt att belysa betydelsen av utomhuspedagogik och att uppfylla detta på 
samhällsnivå. Därmed sätts det fokus på kommun och skolledning att se till att pedagogisk 
verksamhet erbjuder en stimulerande utomhusmiljö på förskolegården samt skolgården. 
Studiens koppling mellan utomhuspedagogik och skolledning torde bli naturlig i och med 
detta synsätt i problemställningen. 
 
Utomhusdidaktisk möjlighet 
I antologin Utomhusdidaktik skriver Dahlgren och Szczepanski (2004) om 
utomhuspedagogikens syfte. De menar att det är en stor tillgång att ta vara på vad natur- och 
kulturmiljöer erbjuder. De verkliga upplevelser individen möter bidrar till att motivationen 
höjs. Utomhusundervisningen ska underlätta lärandesituationen med inlevelse och förmedla 
en tidskänsla. Utomhusvistelse ger en särskild möjlighet av närhet som berikar grundläggande 
mänskliga behov. Dessa behov har vi människor i samhället ansvar för att föra vidare. En 
väsentlig del i utomhuspedagogiken är att flytta lärandeprocessen till andra miljöer och 
sammanhang så att den lärande ska lättare identifiera skolans ämnen. Detta underlättar för 
individen att reflektera över de erfarenheter som anammas. Den sinnliga kunskapen får också 
ett större utrymme. Undervisning ute föder kreativitet och spänning och leder till ett lustfyllt 
lärande. En annan viktig del är att engagera eleverna genom att synliggöra och visa på 
användbarheten i ett ämne. Personligt engagemang leder till att eleverna blir berörda av det 
man gör. 
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I avsnittet ovan diskuteras utomhusdidaktikens möjlighet som kompletterar den traditionella 
undervisningen. Det som bör uppmärksammas av skolledning är de individuella möjligheter 
att finna inlärningsstil och metod för barn med olika behov. Det är ett sätt som motiverar till 
att grundlägga kunskap om våra mänskliga behov och för att kunna föra vårt samhälle vidare. 
Ett annat synsätt är att skolans professionalitet höjs om varje elev bemöts med ett individuellt 
lärsätt samt att det motiverar för att utveckla en skola för alla. 
 
Hälsa och utomhuspedagogik 
Szcezepanski, m.fl., (2005) bedriver ett forskningsprojekt om kopplingen mellan hälsa och 
utomhuspedagogik. Studien utfördes på två skolor där barn, föräldrar och lärare medverkade. 
Fokus riktades på att mäta cortisolvärden i saliv genom ”spottprover”. Förstudien visade att 
barn som var ute mer i undervisningen hade lägre stressvärden än de som var mer inne. I 
studien togs det hänsyn till psykosociala belastningsfaktorer som delades efter barn med 
utländsk härkomst, socioekonomisk status samt påtaglig funktionsnedsättning p.g.a. 
beteendeproblem. Resultaten visade att utomhuspedagogiken hade en betydelsefull och 
gynnsam effekt på barnens psykiska symtom. Största förändringen var mest signifikant för 
pojkarna (i alla åldrar). Utifrån de intervjuer som gjordes visades en översiktlig tolkning att 
lärare med utomhuspedagogisk utbildning är mera öppna och positivt inställda till variation i 
lärandet genom att använda utomhusmiljön än lärare med äldre utbildning. Forskningsstudien 
ger en god bild av att införa utomhuspedagogik och uteklassrummet. Barnens hälsa gynnas 
och att det har öppnat upp en variation för inlärningsmetoder. Studiens resultat är unik och det 
stödjer en spridning och utveckling av utomhuspedagogik i syfte att främja god hälsa. 
 
I detta pågående forskningsprojekt som Szcezepanski m.fl. leder kan studien peka på att 
utomhuspedagogik relateras med hälsobegreppet. Dessa områden kombinerar och visar på sätt 
att främja lärande och fysiskt och psykiskt välmående och välbefinnande hos barn och 
ungdomar i skolverksamhet. Forskningen ger en bild av hur skolans ledning kan stödja och 
uppmuntra eleven att uppnå individuella mål samt att sträva efter en sund livsstil och hälsa. 
 
2.4 Förankring i styrdokumenten 
De dokument som bestäms på nationell nivå är skollag, läroplaner, och kursplaner. 
Verksamheterna i skolorna styrs tillsammans av skollagen och läroplaner och får en 
avgörande betydelse för pedagogers yrkesutövande. I studiens ämne, utomhuspedagogik, 
finns det förankringar i skollagen, läroplaner samt kursplaner. I Lärarförbundet (2002) under 
rubriken skollagen står det under 2 § att: ”Var och en som verkar inom skolan skall främja 
aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö” (s.55). 
 
Kopplingen mellan skolans ansvar och skollag är tydlig gällande att ge eleven kunskap om 
vår miljö. Vidare står det i Lärarförbundet (2002) i läroplanen för det obligatoriska 
skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94, beskrivs under rubriken Skolans 
Uppdrag om att skolan har en viktig roll att: ”/…/ ge överblick och sammanhang /…/” och att 
det är även angeläget i undervisningen att: ”/…/ anlägga vissa övergripande perspektiv /…/” 
såväl utifrån ett historiskt- som miljö- och etiskt perspektiv (s.11). Inom miljöperspektivet ger 
det möjlighet för eleven att ta ansvar för sin närmiljö med egen påverkan. I en förlängning ska 
det lyftas fram: att ”/…/ ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala 
miljöfrågor /…/” (s.12). Skolans uppgift är att framhålla samhällets verksamheter med vårt 
sätt att leva som kan förändras för att verka för en hållbar utveckling. Ett annat uppdrag är att 
samarbeta med hemmet för att eleverna ska utveckla sig till ansvarskännande individer i vårt 
samhälle. Hemmen ska också bidra till att överföra kulturarv, kunskaper och värderingar. 
Skolverket beskriver att i grundskolans kursplaner står det inom det samhällsorienterade 
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området att eleven ska ges möjlighet att reflektera över sin omgivning i relation till sig själv 
och också förstå sig själv i relation till omgivningen. Dessa kunskaper skall utgöra en grund 
för att kunna ta ansvar, och delta som en medborgare i ett samhälle som är demokratiskt. 
Medborgaren skall kunna medverka till en hållbar samhällsutveckling. I skolans undervisning 
skall eleven sträva efter att aktivt delta i samhällslivet och samhällsutvecklingen och ta ansvar 
miljön vi lever i. Inom detta ämnesområde skall eleven utveckla förståelse för ekologiska 
sammanhang och att kunna fördela och använda resurser. I ämnet idrott och hälsa står det som 
en grundläggande syfte att utveckla gemenskap och samarbetsförmåga samt förståelse och 
respekt för andra. I Sverige finns en stark tradition att vistas i skog och mark som ska 
anknytas genom att eleven får upplevelser, kunskaper och erfarenheter som kan stimulera ett 
intresse för friluftsliv, natur och miljöfrågor samt känna till vad allemansrätt innebär. Inom de 
naturorienterade ämnena är syftet att kunna bidra till samhällets strävan att skapa en hållbar 
utveckling. Vidare ska omsorg om natur och människor utvecklas. I detta sammanhang ska 
eleven sträva efter att utveckla en förmåga i att se människans kultur har för naturpåverkan 
och få kunskap om naturens kretslopp. 
 
I läroplanen nämns inte ordet utomhuspedagogik men det finns klara antydningar och 
förankringar till att använda arbetssättet. Villkoren för utomhuspedagogik lämnas över till den 
pedagogiska verksamheten som får utforma hur det ska tillämpas, därmed finner studien ett 
intresse för att undersöka hur detta stöds från en kommun och skolledning. Begreppet hållbar 
utveckling nämns med tydlighet i läroplanen. Det innebär att begreppet hållbar utveckling 
nämns med tydlighet i Lpo (94) och det blir också en fråga i den pedagogiska verksamheten. 
 
2.5 Sammanfattning  
Enligt Stukát (2005) är det en fördel att litteraturgenomgången är summerad med ett avsnitt 
som sammanfattar kunskapsläget för att sedan i nästföljande kapitel koppla ihop med 
undersökningen. I denna del presenteras vilken kunskap som saknas eller som Stukát 
uttrycker att det kanske finns andra skäl som gör det möjligt att studera vidare. Författaren 
säger att det är viktigt att litteraturgenomgången och den egna undersökningen är mycket väl 
sammanvävda. 
 
På individnivå fokuseras studien utifrån individens möjligheter för alternativt lärande i olika 
miljöer samt barns och ungdomars betydelse att vistas utomhus samt behovet av fysisk 
aktivitet för individens hälsa och livsstil. Författarna, Brügge och Szczepanski (2004) menar 
att den enskilda individen utvecklar möjligheten att foga samman världen och att uppfatta den 
i sin helhet. Individen upplever och erfar i ett autentiskt lärande med alla sinnen. Detta har en 
positiv inverkan på individens utveckling. 
 
Utifrån ledarskapsnivå, skolledares synvinkel beskriver Brügge och Szczepanski (2004) att de 
utomhuspedagogiska möjligheterna leder till att upptäcka nya sidor hos individen som kan 
uppmuntras och utvecklas hos en individ. Det är viktigt att läraren/ledaren ser lärande i både 
inomhus- och utomhusmiljö som ett självklart arbetsfält beskriver CMU (2004). Det är viktigt 
att lärarens/ledarens syn på kunskap är en reflekterad erfarenhet som förs samman med 
språkliga begrepp och den direkta upplevelsen. Dahlgren och Szczepanski (2004) menar att 
undervisning utomhus är ett lustfyllt arbetssätt där spänning föder kreativitet hos elevers 
lärande. Likaså är det viktigt att föra in en miljöundervisning och fostran som kopplar en 
naturlig förståelse för natur och miljö och som ämnesintegrerar begreppet hållbar utveckling. 
 
Maltén (2000) skriver att samhället har gett skolledaren uppgiften att driva en decentraliserad 
och målinriktad organisation. Därmed ökar också möjligheterna för skolledaren att kunna 
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göra lokala prioriteringar efter tillgången av ekonomiska medel. I dag ses den främsta 
resursen vara personalen. Det sociala klimatet som bildas i en skolverksamhet beror på vilken 
organisationskultur som råder. En viktig del för en utveckling av en skolorganisation är vilka 
möjligheter som finns för att kompetensutveckla personal och skolledning. Enligt de 
styrdokument som ska leda skolans verksamhet framåt är uppdragen vaga och förtroendet har 
lämnats över till ledning och lärare. Kursplanerna har blivit tydligare och de talar om att skapa 
ett hållbarare samhälle vilket fokuserar på en strävan efter en större medvetenhet om hållbar 
utveckling. Skolan har en roll att förmedla kunskap och en god attityd inför barn och 
ungdomars levnadsvanor och livsstil så att en strävan för ett hälsosamt liv och en hållbar 
utveckling.  
 
Det Scherp & Scherp (2007) vill belysa med forskningsrapporten är att skolledaren bör handla 
utifrån lärarnas inifrånperspektiv. Den här studien tolkar författarna att skolledarens 
förhållningssätt inom skolans förändringsarbete ska fokuseras efter en långsiktlig 
förändringsprocess och innefatta en kontinuitet. Förändringsarbetet ska vara tydligt och 
delaktighet ska framträda. Vidare ska processerna växa fram med en naturlig drivkraft med 
motivation som kommer från lärarnas tankeprocesser. Fortsättningsvis tolkar den här studien 
att författarna vill lyfta fram att lärarna inte ska bli pålagda arbetsuppgifter från skolledning 
utan att lärarna i verksamheten kommer med åsikter och idéer efter verksamhetens intressen 
att utvecklas. Detta ska ske i samstämmighet med skolledning.  
 
Det som motiverar studien vidare var att fokusera på hur starkt eller svagt en kommuns 
skolledning kan stödja och uppmuntra till hur man organisatoriskt stödjer och löser de 
eventuella hinder som begränsar arbetssättet utomhuspedagogik. Ännu en aspekt som tyder på 
outforskat kunskapsområde är att studien inte nu kan finna vilken policy eller om det hörs 
röster från kommun, skolledning inför det utomhuspedagogiska arbetssättet. 
 
Studien fokus i litteraturgenomgångens första del var områden som berörde organisation och 
ledarskap samt om hållbar utveckling inom skolans undervisning. Den andra delen talade för 
betydelsen av utomhuspedagogiskt arbetssätt utifrån olika perspektiv. Vidare togs det upp om 
styrdokumentens förankring inom aktuella områden. Litteraturens innehåll har utkristalliseras 
i kategorier som attityd/stöd/uppmuntran, organisation, kunskap och hållbar utveckling, därför 
har studiens problemområden formats och växt fram till formuleringar av intervjufrågor samt 
enkätfrågor. Utifrån kategoriseringen har studien lyft viktiga aspekter i tre olika nivåer, 
individ-, ledarskaps-, samt kommunnivå. Dessa nivåer är till för att belysa och tydliggöra 
studiens syfte. 
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3. METOD 
 
3.1 Forskningsstrategi 
Enligt Denscombe (2000) har den kvantitativa studien störst dragningskraft inom 
samhällsforskning. Data bygger på siffror som presenteras i statistik med hjälp av diagram 
och tabeller. Kvantitativ forskning anses vara objektiv. Fördelar med kvantitativ studie är att 
den känns vetenskaplig, statiska undersökningar ger tillförlitlighet och det går att mäta sig till 
resultat. De nackdelar som Denscombe tar upp är frågan om datas kvalitet. Problem med att 
teknikaliteterna tar över forskarens uppmärksamhet samt att data blir för stor volymmässigt. 
Den kvalitativa strategin ger uttryck i människors intresse för betydelser och vilket sätt 
människor förstår saker på. Det inrymmer också intresse för beteendemönster. Det som 
karaktäriserar kvalitativ forskning är tillvägagångssättet för insamling av data och sedan den 
analys som görs. En annan aspekt är att forskarens jag har en viktig roll att producera fram 
och tolka data. Kvalitativ forskning ger en djupare kunskap i ett område där intervjuaren kan 
använda mer öppna frågor. Inom kvalitativ forskning finns det kritik om att studien blir 
subjektiv och det kan bero på vem som gjort tolkningen av resultaten. Metodtriangulering 
innebär att samla in data på olika sätt men det frågas samma sak. Sättet ökar validiteten i 
datainsamlandet. Det skapar goda förutsättningar för att se saker ur olika perspektiv vid 
bekräftelsen av studiens resultat.  
 
Den här forskningsstudien är av kvalitativ karaktär och den ansågs vara mest lämplig för 
denna studie. Studiens intresse och ambition var att samla in unika data för täcka in så många 
som möjligt av respondenterna i de olika barn och ungdomsområdena för att skapa helhet och 
bred täckning från en kommun. 
 
3.2 Datainsamlingsmetod  
Stukàt (2005) beskriver att en metod kan kompletteras med flera metoder 
(metodtriangulering). I denna studie valdes olika metoder för insamlingen av data. Med flera 
källor breddas resultatet samt validiteten ökar. I det här fallet valdes att samla in data på olika 
sätt och med olika nyanseringar på frågeställningarna till de olika respondenterna. 
Insamlingssätten var muntliga och skriftliga. De relevanta insamlingsmetoderna var intervjuer 
med olika frågeguider till personer med olika position och yrke samt enkätundersökning den 
andra till en annan yrkesgrupp. Den ena intervjun ställd till en kommuns skolchef och den 
andra ställd till en trädgårdspedagog som arbetade med konsultuppdrag i kommunen. 
Enkätundersökningen var utformad med öppna frågor som ställdes till alla skolledare i en 
kommun. Denna struktur och val av datainsamlingsmetod var det som passade studiens 
tillvägagångssätt på grund av antalet respondenter i enkätundersökningen. Denscombe (2000) 
uttrycker fördelen med frågeformulär när antalet respondenter är stort och i denna studie 
kändes det som ett bra val. Det negativa med frågeformulär är att det är tidskrävande och att 
planering måste omfatta hela perioden från forskningens början till data är insamlad. Vid 
utformning av frågeformulär är det viktigt att tänka på hur frågorna utformas för att 
respondenten ska kunna besvara frågan på det sätt som forskaren anser med den. Frågorna får 
inte vara laddade, känsliga eller väcka anstöt eller obehag hos respondenten. En annan viktig 
aspekt är att respondenten svarar enskilt för att få ett verkligt svar.  
 
3.3 Att formulera frågor 
Studien tog upp att litteraturgenomgången har fokuserats på teman som lyfter syftet och 
problemställningen. Områdena har utvecklats till kategorier som attityd/stöd/uppmuntran, 
organisation, kunskap och hållbar utveckling. Sedan har kategorierna ordnas i olika 
nivågrupperingar som individ, ledarskap, och kommun. Frågorna har sedan utformats efter 
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dessa kategorier. I enkätfrågorna utformades dessa efter vilken uppfattning och inställning om 
utomhuspedagogik? Hur såg relationen ut mellan hållbar utveckling och utomhuspedagogik? 
Därefter kommer frågor om ledarskap samt eventuella organisatoriska hinder. Sist lyfts hur 
lokala och nationella styrdokument talar för utomhuspedagogik. Med dessa kategorifrågor 
ansågs studien svara för syftet och problemställning. Intervjufrågorna till skolchef utformades 
för att passa till en kommunlednings inställning och stöd till arbetssättet utomhuspedagogik 
och om inventeringsprojektet av skolgårdsmiljöerna i en kommun. Intervjufrågorna till 
trädgårdspedagogen utformades så att det skulle vidga syftet genom att ställa frågor till en 
utomstående aktör. Aktörens roll i kommunsatsningen var att arbeta fram ett förslag på 
arbetsgång samt förslag på kvalitetsmål inför kommunens satsningar på 
skolgårdsupprustningar. 
 
3.4 Urval 
I den aktuella kommunen har en projektinventering utförts för att kartlägga behoven av 
upprustning av förskolegårdar samt skolgårdar i en kommun. I studien undersöktes bl.a. 
vilken utsträckning personalen använder utepedagogiskt arbetssätt på barn- och 
ungdomsområdena. Utifrån denna fråga var jag intresserad av hur skolledarna uppmuntrar 
personalen inför detta arbetssätt. Det urval jag gjorde var att utgå från ett makroperspektiv. 
Studiens urval var att rikta undersökningen till alla skolledare i en kommun, till skolchef samt 
en trädgårdspedagog för att möjliggöra studiens syfte och problematik om hur 
utomhuspedagogik stöds och uppmuntras från en kommuns och skollednings ställning. 
 
I undersökningskommunen valdes 17 barn- och ungdomsområden ut och dessa områden 
omfattar både landbygdsskolor och tätortsskolor med tillhörande förskolor. Det finns 
ytterligare två områden som räknas in under kommunens barn- och ungdomsområden de är 
elevhälsan och kulturskolan, dessa verksamheter valdes bort på grund av studiens fokus på 
ämnet.  
 
3.5 Genomförande 
Enkätundersökning 
Den första kontakt inför den empiriska undersökningen var ett telefonsamtal med Barn och 
ungdomsförvaltningens expedition där jag fick namn på några saknade skolledare som jag 
inte funnit via kommunens hemsida. Under samtalet kom vi överens att jag skulle skicka 
missivbrev och frågeformulär via e-post till de utvalda respondenterna (bilaga 1 och 2). 
Respondenterna skulle sedan sända tillbaka ifyllt frågeformulär senast den 4 maj 2007 via e-
post eller via postat brev. Under perioden som enkätundersökningen låg ute blev 
respondenternas medverkan mycket tunn. Efter den sista svarsdagen skickades det ett 
påminnelsebrev via e-post. Det medförde endast ett svar. Den sista påminnelsen i 
undersökningen var att personligen ringa till respondenterna. Genom att tala in via 
telefonsvarare gav det resultatet att ännu en respondent svarade. Totalt svarade sju av 17 barn 
och ungdomsområden. 
 
Intervju 1 
Vid det första försöket att få kontakt med skolchef var ett samtal med expeditionen på Barn 
och ungdomsförvaltningen. Enligt överenskommelse sände jag en förfrågan via e-post till 
skolchefen och därmed bestämdes ett datum för intervjun med skolchef. Respondenten fick ta 
del av både skriftlig och muntlig information innan intervjun började. Intervjuaren hade 
bestämt innan att frågorna skulle ske spontant utan uppläsning av frågorna. Intervjun 
genomfördes med hjälp av inspelning för att sedan underlätta transkriberingen som utfördes 
efter avslutad intervju.  
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Intervju 2 
Vidare gjordes en förfrågan till en trädgårdspedagog (via e-post) där den tänkta respondenten 
tillfrågades för en frivillig intervju samtidigt som datum och tid bestämdes. Vidare enligt 
överenskommelse bestämdes det att intervjuaren gav respondenten muntlig information som 
gällde missivbrevets innehåll samt genomläsning av intervjufrågorna innan intervjun började. 
Även här användes teknisk utrustning för att spela in intervjun som sedan transkriberades 
efteråt.  
 
3.6 Databearbetning  
Databearbetningen utgicks från olika analysverktyg eller manualer som utgjorde grunden för 
datainsamlingen. Den första manualen var en enkätundersökning i form av ett frågeformulär 
som besvarades skriftligt. Den andra var en intervjuguide som besvarades muntligt, också den 
tredje manualen var en intervjuguide som besvarades på samma sätt som den andra. De frågor 
som ställdes till en respondentgrupp samt de två andra respondenterna var uppbyggda efter 
olika kategorier med olika nyanseringar och inriktningar som passade för de olika 
respondenterna. En följd utav att olika frågor ställdes blev att resultatens olika kategorier inte 
täckte in under alla kategoriers rubriker. 
 
Enkätundersökning 
Frågeformulärens svar sammanställdes skriftligt under varje fråga för att få en god översikt 
och bild över skolledarnas svar. Därefter vävdes svaren in i resultatpresentationen med något 
kraftfullt citat som krydda i presentationen.  
 
Intervju 1. 
Den inspelade intervjun transkriberades. Därefter fördes svaren in i resultatpresentationen där 
också en del citat fick belysa något extra intressant. 
 
Intervju 2. 
Databearbetningen i den här datainsamlingen utfördes på samma sätt som i föregående 
intervju. De flesta frågor skildes åt men någon enstaka fråga var näst intill identisk med en 
annan. 
 
Kategorier 
Hur kunde studien fokusera på dessa kategorier? Eftersom studiens fokus var att ta reda på 
hur kommun och skolledning samt den involverade trädgårdspedagogens arbete för att 
utveckla skolgårdsmiljöer och undersökandet av vilken attityd, stöd och uppmuntran det 
fanns. Vidare ansåg studiens författare att kunskap och kompetensutveckling var en viktig 
faktor i ett utvecklingsarbete. Begreppet hållbar utveckling ansåg författaren stå i nära relation 
till utomhuspedagogik, därför ansågs begreppet vara naturligt kopplat till studien men i en 
mycket begränsad omfattning. Studiens största fokus var inriktat på kommunens och 
skolledares attityd, stöd och uppmuntran för utomhuspedagogik.  
 
3.7 Reliabilitet och validitet 
Enligt Stukát (2005) förklaras att reliabilitet är den noggrannhet och tillförlitlighet alltså 
kvaliteten på mätinstrument som utförts i studien. Här är viktigt att lyfta fram brister och om 
hur studien är sann och pålitlig. Vidare måste styrkor och svagheter diskuteras. Stukát pekar 
på hur viktigt det är att resonera om utformning och hur det blev i verkligheten. Genom att 
påvisa detta visar jag en medvetenhet att studien har begränsningar, vilket ger läsaren ett 
förtroende till det som slutsatsen berättar. Begreppet validitet står för giltighet. Det kan 
förklaras med att hur bra mitt mätinstrument är (trubbigt eller spetsigt). Om det mätinstrument 
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inte är säkert blir validiteten låg, men om jag har mätinstrument som fungerar perfekt blir det 
en högre validitet. 
 
Den här uppsatsens validitet anses vara verklig p.g.a. att det fanns en trovärdig grund utav 
data som samlades in från gruppen skolledare. Jag anser att risken är liten att skolledare och 
de övriga respondenterna inte påverkar varandras svar. Något som inte kan vara helt riskfritt 
vid tolkningar av information är att jag som forskare tolkar ett svar på ett sätt medan någon 
annan tolkar på ett annat sätt. Detta kan vara bidragande orsak att validiteten blir lägre. Enligt 
min bedömning så anser jag att tillförlitligheten är helt godtagbar. En annan del kring detta är 
som Stukát (2005) redogör för och belyser vilken generaliserbarhet studien erhåller. 
Generaliseringen påverkas av om det blivit ett stort bortfall av respondenter vilket det har 
blivit i den aktuella enkätundersökningen. Vid större antal respondenter som uttrycker samma 
åsikter, anses detta som mer trovärdigt. Denna riskfaktor kunde jag tyvärr inte göra någonting 
åt utifrån den situation studien befann sig i. 
 
3.8 Etiska ställningstaganden 
Vetenskapsrådet (1990) har arbetat fram forskningskrav och individskyddskrav som berör 
samhället och samhällets medlemmar. Forskning leder till att kunskap utvecklas, fördjupas 
och att metoder förbättras. Den enskilda individen måste skyddas för psykisk och fysisk 
skada, förödmjukelse eller kränkning. Individskyddskravet delas upp i fyra huvudkrav för att 
konkretiseras. Informationskravet innebär att forskaren ska informera de berörda om 
forskningens syfte. Denna information ska innehålla uppgifter om villkor som gäller för 
deltagandet och de ska upplysas om frivillighet och rätten till att avbryta medverkan. I denna 
undersökning har jag informerat respondenterna med skriftlig information (bilaga 1) om vad 
jag ämnade göra i form av missivbrev som skickades ut via e-post. I kravet för samtycke är 
viktigt att respondenten får information om rätten att själv bestämma över sin medverkan. Om 
respondenten är under 15 år måste samtycke medges av förälder eller vårdnadshavare. Extra 
försiktighet ska iakttas då omyndig person inte själv kan tillgodogöra sig given information. I 
missivbrevet (bilaga 1) framgår dessa aspekter om frivillighet och rätten att avbryta 
medverkan. Den tredje principen är konfidentialitetskravet, där frågan om offentlighet och 
sekretess. Personuppgifter behandlas och förvaras på ett sätt som att obehöriga inte kan ta del 
av dem. Särskilt beaktas och skyddas etisk känslighet samt identitet. I undersökningen 
behövde jag skydda respondenternas namn. Den sista principen är nyttjandekravet där 
undersökningen ska informera om att den ska vara ämnad för forskningens ändamål. Annan 
användning som kommersiell eller icke vetenskaplig, är förbjuden. I missivbrevet (bilaga 1) 
beskrivs att högskolan kommer att granska och nyttja forskningen samt att respondenterna 
kommer att få ta del av forskningsstudien. 
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4. RESULTAT 
 
4.1 Resultatpresentation 
Inledning 
Undersökningen omfattar en respondentgrupp samt två enskilda respondenter. 
Skolledare - Rektorer på barn- och ungdomsområdena i en kommun. Benämningen BoU 1-7 
är förkortning av barn- och ungdomsområde och numren står för vilken ordning jag fått in 
enkäterna samt benämning för att skilja dem åt. 
Skolchef – Verksam i barn- och ungdomsförvaltning i en kommun. 
Trädgårdspedagog - Utbildad förskolelärare och trädgårdsmästare. Konsult i 
inventeringsarbetet med skolgårdsmiljöer i en kommun. 
 
Studiens resultat presenteras utifrån fyra kategorier: attityd, stöd och uppmuntran, 
organisation, kunskap samt hållbar utveckling. Enkätfrågorna var uppbyggda från de 
kategorier som formades och växte fram efter litteraturgenomgången. Målgruppen i enkäten 
var skolledarna där studiens frågor inriktades utifrån deras position. Respondenternas svar 
presenterades och integrerades i kategorier och därför blev de inte presenterade i rätt ordning. 
Likaså blev intervjuernas frågor utformade efter respondenternas position och inriktning. 
Svaren presenterades också efter kategorier samt att dessa svar inte heller kom i rätt 
ordningen som frågorna ställdes. Eftersom frågorna i enkätundersökningen och intervjuerna 
skiljdes åt i manualerna blev effekten att inte alla respondenter hade något att presentera 
eftersom just en viss sorts fråga ställdes. Jag valde ändå att föra in alla respondenter under 
kategorierna därför att läsaren inte ska missuppfatta eller tro att någon respondents svar var 
bortglömd. Vad man kan avläsa i studiens resultat var att många av respondenternas 
uppfattningar och åsikter gick in över gränserna i de olika kategorierna. Av de 17 
respondenter som frågeformulär skickades till har jag fått svar från sju stycken. Av de sju 
områden är uppdelningen tre landsbygdsskolor och fyra tätortsskolor.  
 
4.2 Attityd, stöd och uppmuntran 
Enkätsvar (BoU 1-7) 
Det stöd skolledarna ger personalen inför arbetssättet är uppmuntran i form av 
kompetensutveckling och någon beskriver att det är viktigt med eget aktivt deltagande i 
sådana aktiviteter. Flera av skolledarna är aktiva och visar intresse genom att fråga vad de gör 
genom att diskutera och samtala om t.ex. utrustning. En skolledare uttalar vikten av att låta 
personal som har samma vilja arbeta ihop. En annan lyfter fram att skolledaren ofta pratar om 
olika inlärningsstilar i samband med utomhuspedagogikens arbetssätt. En skolledare har varit 
med om påhopp från individer utanför skolans värld som uttrycker att: ”Inte underligt att dom 
inte lär sig något när de håller på och leker” (BoU 6). För att bemöta detta beskrev 
skolledaren att man måsta stå upp för verksamheten och bjuda in personen till skolan som 
klagade för att personen ifråga skulle få insikt om vad det handlade om. Skolledarnas attityd 
inför arbetssättet är mycket positiv. Det är ett bra verktyg i undervisningen och att olika 
miljöer ger förstärkning åt elevers olika inlärningsstilar. Det är nödvändigt och hälsosamt att 
vistas ute mycket och att det är viktigt att uppmuntra detta för att motverka stillasittande. Ett 
av barn och ungdomsområdena uttryckte följande: ”Värdefullt komplement till andra metoder 
och miljöer för lärande. Ibland krävs iordningsställda platser för undervisning, ibland fungerar 
ett vanligt stycke natur utmärkt” (BoU 3). 
 
Skolledarnas attityd inför att använda utemiljöer med en pedagogisk tanke är att det är positivt 
för tematiskt arbete och autentiskt lärande. Rörelse gynnas och immunförsvaret stärks. Flera 
skolor önskade förbättringar för att kunna utveckla utomhusundervisningen ytterligare. I stort 
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tyckte man att utemiljön är bra och att den används. Utemiljö används för exkursioner och 
utflykter, man ser också att möjligheterna varierar bland personalen att använda utemiljön 
inom flera ämnen. Detta arbetssätt kunde praktiseras i alla åldrar och i de flesta ämnen anser 
skolledarna men med anpassat innehåll och svårighetsgrad. Det är endast kreativiteten som 
sätter en gräns. Skolledarnas inställning till relationen mellan hållbar utveckling och 
utomhuspedagogik är att man ser en koppling mellan miljö och påverkan. Förståelsen inför 
hållbar utveckling ökar när autentiskt lärande utövas. Det vore önskvärt att arbeta med att få 
in begreppet hållbar utveckling vid många fler tillfällen i undervisning. Ett citat från ett av 
områdena beskrev att: ”I bemärkelsen hållbar utveckling för barnen dvs. livslångt lärande 
utgör utomhuspedagogiken ett suveränt pedagogiskt verktyg, när det gäller miljöaspekten 
”jordens resurser” gäller detsamma” (BoU 6). Skolledarnas inställning till utomhuspedagogik 
påverkar lärarnas arbete. En skolledare anser att som ledare påverkar man alltid. En annan 
säger att det kan vara helt avgörande. En tredje skolledare säger att det är ett oomtvistat ämne 
som talar för att en skolledares inställning och aktiva handlande påverkar lärares arbete. Flera 
har inställningen att positivitet sprider sig om skolledaren är det också och det anses ha en stor 
betydelse för lärares arbete. 
 
Intervju 1 
Den inställning kommunen har är mycket positiv berättade skolchefen. Det som görs är att 
man satsar på skolgårdsmiljöerna på barn och ungdomsområdena i kommunen genom att det 
har gjorts en kartläggning över vilka skolgårdar som högst prioriteras att upprustas för att nå 
en bättre utomhusmiljö och utvecklandet av utomhuspedagogik. En annan tanke med 
skolgårdsprojektet är att skolgårdsmiljön ska utnyttjas inte bara för rast och lek. Skolchef 
menade att det finns också en pedagogisk tanke bakom detta: ”Att gå ut ska locka till 
inspiration för att t.ex. följa årstidsväxlingar” (skolchef). 
 
Något annat som ska lyftas fram är att utveckla de möjligheter som finns och gynnar olika 
aktiviteter och även mysiga platser för lugn och ro. Inför framtidens satsningar är tanken att 
utveckla även de skolgårdar som inte i nuläget prioriterades. Det finns en antydan bland 
skolors personal att det tas för givet att en bra skolgårdsmiljö ska finnas. Förskolorna stöds i 
framtiden med att det tillsätts 1 miljon kronor om året till de områden som ansöker för behov 
av upprustning. Hittills är det få förskolor som sökt medel men hoppas att det kommer in flera 
ansökningar. Skolchefens tanke med att personalgruppen själva får själva ansöka är att det 
kan hjälpa personalen att tänka till vad de vill göra med sin gård och varför. Detta stimulerar 
också tänkandet kring utomhuspedagogik samt att det leder till engagemang i arbetslagen. 
Vidare finns en hälsoaspekt i att stödja arbetet med skolgårdsutveckling därför att vi vuxna 
måste uppmuntra till rörelse samt att hitta lärsituationer.  
 
Slutligen fick skolchefen tala fritt angående ämnet och det som framhölls var den natur och 
kultursyn vi människor har här i vårt land. Det finns mycket i vår kultur som förknippas med 
utevistelser och betonar vårt naturliga förhållningssätt. Ett exempel är utövandet av 
fritidsaktivitet. Det som knyts in i förhållningssättet är inte bara faktakunskaper det handlar 
om avkoppling i en avstressande miljö. Det har flera betydelser för oss människor men för 
många är det ett sätt att landa kanske är det så att religionen viker och ersätts av 
utomhusvistelser. Det är därför viktigt att tänka på att alla barn inte kommer ut i naturliga 
miljöer och att skolan har en viktig uppgift att stärka och uppmuntra. Det är av vikt att låta 
barn få naturupplevelser och naturkunskaper för att betrakta naturen utifrån ett långsiktigt 
perspektiv: ”Det en generation sår får en annan skörda” (skolchef). 
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Intervju 2 
Trädgårdspedagogen ansåg att det fanns en mycket positiv inställning till skolgårdsutveckling 
och utomhuspedagogik, men det fanns en antydan till att skolledarna inte vill pressa sin 
nuvarande personal inför arbetssättet. Det finns en positivitet hos skolchefen som 
trädgårdspedagogen uttryckte i intervjun: ”Skolchefen är mycket positiv vet jag men har inga 
medel att satsa i det” (trädgårdspedagog). Fortsättningsvis hade trädgårdspedagogen 
uppfattningen om att kommunen inte stödjer ekonomiskt när det gällde uppmuntring kring 
arbetssättet utomhuspedagogik. Vidare menade trädgårdspedagogen att kommunen det borde 
satsa pengar på utbildning parallellt med skolgårdsupprustningarna. Tillsist fanns det en 
önskan av trädgårdspedagogen att Barn och ungdomsförvaltningen borde ekonomiskt 
prioritera anläggning av all utepedagogisk miljö på förskolorna och skolorna för att lyfta fram 
utomhuspedagogiken. Det fortsatta arbetet med skolgårdsupprustning innebär att flera skolor 
ska rustas men någon enstaka i taget. Det uttrycktes också i resultaten att det fanns för få 
utomhuspedagoger i kommunen. Trädgårdspedagogen talade om att det fanns ett ekonomiskt 
stöd från Tekniska förvaltningen. En annan fråga i sammanhanget var om det fanns andra 
yrkeskategorier i kommunen som inte verkade intresserade. De som trädgårdspedagogen 
kände till var att intresset besvarades mycket litet från ett fastighetsbolag i kommunen. Till 
sist lyfte trädgårdspedagogen en tanke om ett långsiktligt intresse och stöd utifrån ledningens 
sida beträffande utomhuspedagogiskt arbetssätt. Inför framtiden är det viktigt att tänka på 
barns hälsa och fysiska aktivitet och även perceptiva problem gör utomhuspedagogiken en 
stor nytta. Ett annat stöd för arbetssättet är att det kunde finnas gemensamt inköpta, kläder 
och stövlar, kängor för vinterväderlek och regn o.s.v. Dessutom kunde yrkesaktuella 
tidskrifter som berör skolverksamhet och olika utomhuspedagogiska arbetssätt att bidra med 
intressanta reportage för att uppmärksamma ett ökat intresse inför det utomhuspedagogiska 
arbetssättet. 
 
4.3 Organisation 
Enkätsvar (BoU 1-7) 
Beträffande aspekter för eventuella organisatoriska hinder ser skolledarna positivt på frågan. 
Någon uttrycker att det som kan hindra är i så fall är intresset hos personalen. En annan 
skolledare ser att längre transporter kan vara ett ekonomiskt hinder samt någon anser att 
speciell utrustning som kan behövas har en ekonomisk aspekt. När det gäller 
säkerhetstänkandet är det inte mer annorlunda än vid arbetsmiljötänkandet i övrig verksamhet. 
Angående försäkringar är eleverna alltid försäkrade vilken oavsett plats lärandet sker på. 
Vidare finns svar på frågan om hur skolledaren följer upp arbetssättet. De flesta svarar att det 
sker genom medarbetarsamtal och diskussioner inom personalmöten och arbetslagsmöten. En 
av skolledarna tar upp att det finns mål i den lokala arbetsplanen som ska utveckla 
utomhuspedagogiken: ”I läroplanen finns mycket som stödjer utomhuspedagogik. De lokala 
styrdokumenten har mål för utomhuspedagogik”(BoU 4). 
 
Något som uttrycker hur skolledare följde upp personalens arbete utfördes genom 
dokumentation, utvärderingar och uppföljningar. En annan skolledare nämner att det finns 
med i den årliga kvalitetsredovisningen. Vad stödjer arbetssättet utomhuspedagogik i de 
styrdokument som skolan ska följa? De flesta skolledare var insatta vad som sägs i 
styrdokumenten. Endast en person var inte helt insatt. Skolledarna hade flera olika 
uppfattningar kring vad som står eller inte står i styrdokumenten. Flera skolledare ansåg att de 
nationella styrdokumenten inte beskrevs ordagrant, men att det gick att härleda till 
utomhuspedagogik genom att hållbar utveckling fanns med i dokumenten. En annan 
skolledare menade att det nämns som ett bra komplement och att det stödjer livslångt lärande, 



 19 

  

förtrogenhet och förståelse. En annan skolledare anser att det inte står så mycket i de 
kommunala riktlinjerna.  
 
Intervju 1 
Det finns en positiv inställning i kommunen till start av en naturskola eller Ur och Skur 
verksamhet och att samarbete skulle finnas mellan verksamheterna. Skolchefen menade att 
det finns goda förutsättningar att starta både förskola och naturskola. Idag finns det några 
landsbygdsskolor som är hotade för nedläggning p.g.a. minskat elevantal. Dessa har goda 
förutsättningar för naturskoleverksamhet. Skolchefen uttryckte hur viktigt det är att låta alla 
elever i kommunen komma tillgodo en sådan verksamhet. Tanken är då att slussa ut eleverna 
till en s.k. naturskola. Det har kommit in en ansökan om start av förskola med profil Ur och 
Skur men inriktningen har tyvärr nedtonats. Vidare uttryckte skolchefen att om kommunen 
ska kunna satsa på att förslagsvis starta naturskola måste det finnas intresse hos pedagoger 
som aktivt kan driva idén, så att barn- och ungdomsförvaltningen kan stötta uppbyggandet. 
Hon berättade att det finns naturskolor i Sverige som är mycket duktiga på 
naturskoleverksamhet. Studiebesök är en bra idébank och inspirationskälla att hämta kunskap 
ur inför en eventuell start. En annan fråga som ställdes om eventuella hinder för att arbeta 
med utomhuspedagogik fick studien svar på att det inte finns några hinder. Många förenar 
stöd med pengar men det finns också andra sätt att uppfatta stöd: ”Det handlar om att 
inspirera och öppna ögonen. Det finns en stor kunskap ute i verksamheterna vad man kan 
göra. "Jag pratar om det autentiska lärandet, (verklighetsbaserat lärande) det är bara frågan 
om vilka som kan omsätta just detta lärande” (skolchef). 
 
Intervju 2 
Trädgårdspedagogens uppfattning om eventuell etablering av naturskola eller liknande anses 
kunde ha en god inverkan och inspirerande pedagogik med en föredömlig syn på 
utomhuspedagogik. Arbetssättet kunde ses mer självklart och på ett otvunget sätt. Dessutom 
kunde det ge en hälsosammare arbetsmiljö för elever och pedagoger.  
 
4.4 Kunskap 
Enkätsvar (BoU 1-7) 
Angående kompetensutveckling hos personal framkom och berördes inte detta område mer än 
att det ansågs vara ett stöd och uppmuntran utifrån skolledares ställning. Ett av BoU 
områdena hade fokus på att starta upp kompetensutveckling inom utomhuspedagogik: ”Vi 
uppmuntrar med kompetensutveckling och försöker få dem att gå kurser i utomhuspedagogik” 
(BoU 1). 
 
Intervju 1 
För närvarande finns det inga utbildningssatsningar som är styrda på central nivå men det sker 
på individuell basis. Det är ett område som tyvärr inte varit prioriterat. Ansvaret ligger hos 
skolledarna att förse personalgruppen med vidgade kompetenser inom aktuellt område. Ett 
exempel på hur pedagogers kompetensutveckling kan beröras är den satsning som kommunen 
stod i samarbete med Skogsällskapet. Kommunens skolor erbjöd elever i år 4, 5 och 6 att vara 
med på skogsvandringar som kallas Från planta till planta. Kommunens syfte var att öka 
elevernas och pedagogernas kunskap inom detta område. Kommunens tanke är att 
pedagogerna får kompetens och att de själva kan hålla i skogsvandringar framöver. 
 
Intervju 2 
Beträffande trädgårdspedagogens kompetens inom området har kommunen konsulterat denna 
kunskap endast i en begränsad omfattning. Den kompetens som trädgårdspedagogen kan bistå 
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med är att handleda pedagoger i växt och odlingsrelaterade frågor för att utveckla intresset 
samt kunskap om miljö, avfall och kompostering.  
 
4.5 Hållbar utveckling 
Enkätsvar (BoU 1-7) 
En fråga till ställdes till skolledarna om vilket synsätt som fanns på utomhuspedagogik och 
hållbarutveckling. De flesta skolledare kopplade samman det utomhuspedagogiska 
arbetssättet med att relatera till hållbar utveckling. Detta har också redovisats i det första 
avsnittet attityd, stöd och uppmuntran: ”Utomhuspedagogik kan hjälpa barnen att förstå mer 
kring begreppet hållbar utveckling, men det gäller att få in begreppet vid många fler tillfällen” 
(BoU 4). 
 
Intervju 1 
Begreppet hållbar utveckling ses utifrån kommunens perspektiv som att det finns behov av att 
styras mer inom hur undervisning skall ske inom detta område. Det handlar om vårt 
miljötänkande, vår förståelse för och skyldighet att anamma kunskap. Skolchefen förutsätter 
att det finns ett arbete i skolans verksamheter kring begreppet men vi har inte drivit en 
medveten satsning kring detta. Inom en snar framtid måste begreppet lyftas och det kommer 
att bli ett mantra som man kommer att prata om i ett antal år framöver. Det finns mycket som 
pågår men det måste samlas under begreppet hållbar utveckling för att förtydliga det som 
pedagogerna redan arbetar med. Det som ska fokuseras på är att lära eleverna ett 
förhållningssätt. Skolchefen lyfte en parallell med entreprenörens förhållningssätt. Eleverna 
ska tränas i förmågan att välja, fatta beslut, ta ansvar och arbeta med andra. Vidare är det av 
vikt att kunna våga tänka nya tankar och komma med förslag. Det som saknas är att vi har 
inte sorterat in begreppen hållbar utveckling och utomhuspedagogik, därför är det viktigt att 
börja medvetandegöra och börja tala om att vad hållbar utveckling innebär. Idag kan vi inte 
riktigt sätta ord på det som görs. 
 
Intervju 2 
Intervjun med trädgårdspedagogen lade studien inte fokus på att fråga om hållbar utveckling 
på grund av fokuseringen på skolgårdsutveckling.  
 
4.6 Sammanfattning 
I den sammanställda resultatpresentationen kan studien ge en övergripande positiv bild av 
stöd och uppmuntran samt den inställning kommun, skolledare och trädgårdspedagog har. Ett 
fastighetsbolag i kommunen svarade däremot mycket dåligt på ett önskat stöd och intresse av 
att bistå skolgårdsupprustningarna. På kommunnivå fokuseras det på att upprusta och utveckla 
skolgårdsmiljön medan det pedagogiska användandet kommer något efter. Tanken är att 
utomhuspedagogikens möjligheter ska växa fram utifrån personalens kompetens, arbete och 
förutsättningar, menar skolledning. Trädgårdspedagogen talade om att skolledning inte vill 
pressa personalen inför arbetssättet. Flera positiva aspekter inför arbetssättet som det 
autentiska lärandet, god hälsa och fysisk aktivitet är några. Kreativiteten anses vara den enda 
faktor som sätter gränsen.  
 
Organisatoriska hinder ses inte som några större problem förutom när det gäller längre resor 
som kan hindra p.g.a. ekonomiska skäl. På kommunnivå såg skolchef positivt på 
framtidssatsningar angående start av naturskoleverksamhet och Ur och Skur 
förskoleverksamhet. Arbetsmiljö och säkerhetstänkandet är inte mer annorlunda än vad som 
gäller i den ordinarie verksamheten. På ledarskapsnivå förklarade skolledaren att 
styrdokumenten är ett bra komplement för ett livslångt lärande och ger goda förutsättningar 
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för att ta till sig förståelse och förtrogenhet genom arbetssättet. Det nämndes också att 
styrdokumenten inte ordagrant beskriver utomhuspedagogik men att begreppet hållbar 
utveckling står med.  
 
Avsnittet berättade om personalkompetens inom området utomhuspedagogik. Kommunen 
beskrev att kompetensutveckling inte är det som högst prioriteras på central nivå i dagsläget. 
Trädgårdspedagog uttryckte behovet av utbildningssatsningar hos personal för att de ska 
kunna utveckla användandet av utemiljön. Skolchef beskrev om den satsning som gjordes i 
samarbete med Skogssällskapet. Syftet var att öka kunskapen kring vår skog genom 
skogsvandringar för att utveckla elevers lärande och pedagogers kompetensutveckling inom 
detta område. Skolledaren kan stötta personal med individuella insatser för att tillgodose 
kompetensutveckling i relevanta områden kring det utomhuspedagogiska arbetssättet. 
 
Det sista som berörs är begreppet hållbar utveckling. På ledarskapsnivå betonade skolchefen 
vikten av att samla ihop vad som ingår i detta begrepp samt vilket arbete som reda pågått 
inom verksamheterna. Inom snar framtid kommer undervisningen som berör detta att lyftas 
fram och medvetandegöra och förtydliggöra vad som går in under begreppet hållbar 
utveckling. Det är ännu viktigare idag att arbeta med entreprenörstänkande på elevnivå för att 
stärka medvetenhet genom att träna dem i att ta ställning, våga fatta beslut, tänka i nya banor 
samt ta ansvar. Skolchefen menade att genom att träna sådana förhållningssätt stärks elevens 
entreprenörstänkande och det kan bidra en ökad förståelse för det ekologiska tänkandet. Det 
som får tillsist sammanfatta detta avsnitt är skolchefens tankar om vår syn på natur och kultur. 
Idag är utevistelse mycket kopplat till fritidsaktiviteter. Det är också förknippat med 
avkoppling och rekreation som berör livsstil och hälsa. Skolans uppgift är att överföra en sund 
livssyn och livsstil genom att ha en god kunskap om hur vi ska förvalta vår planet. Detta berör 
alla individer i vårt samhälle och bidrar till vilken samhällssyn vi skapar. 
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5. ANALYS 
 
I kapitlet analys ställs de faktiska resultat mot den litteratur som var studiens byggstenar. 
Resultaten som framkommit har antingen bekräftats eller tillbakavisats i litteraturen gentemot 
resultaten. Grunden för studiens analys var de fyra frågeställningarna i uppsatsen. 
 
5.1 Vilka stödfunktioner finns i kommunen och via skolledare för utomhuspedagogik? 
I resultatet framkom att stöd kan uppfattas på olika sätt beskrevs vid intervju 1. Det är 
vanligast att stöd förenas med ekonomi och pengar men det kan också handla om att bli 
inspirerad och att få upp ögonen som skolchefen uttryckte det. Det ekonomiska stödet som 
lyftes fram var de skolgårdsupprustningar som skett och som är tanken att utveckla 
användandet av skolgårdsmiljöer för utomhuspedagogik. Förskolorna har möjligheten att söka 
medel för upprustning av förskolegården. Andra sätt som skolledning stöttat med var att ge 
personal uppmuntran för att höja kompetensen inom området samt att skolledare visade 
intresse och aktivitet för detta arbetssätt. Skolledningens stöd har också inneburit att låta 
personal som har samma vilja samarbeta. Maltén (2000) beskriver om den decentraliserade 
skolan som blivit en dynamisk målinriktat organisation. Skolledarens uppgift är att ”känna 
av” förändringsprocessen i organisationen samt bl.a. ge stöttning och stimulans till 
medarbetarna. Personalen ses som den allra främsta resursen. Vidare skriver Maltén att det i 
en decentraliserad pedagogisk verksamhet finns möjligheter att göra lokala prioriteringar efter 
de ekonomiska medel som tilldelas. Skolledning har uppdraget att jaga pengar till elever 
genom kommunens köp och sälj system. Maltén förklarar att det har blivit bättre 
samarbetsformer och ett mer tydligt stöd för kollegor och skolledning. I den här studien tolkar 
jag Scherp & Scherp (2007) som beskrev vikten av att lyfta fram lärarnas åsikter och förslag 
hur den pedagogiska verksamheten kan utvecklas. Skolledarens förhållningssätt ska 
uppmuntras till att fokusera på lärarnas perspektiv. Skolledningen bör ta var på lärarnas 
motivation och drivkraft inför utvecklingsarbeten. Vidare i studien uttrycks det att kommunen 
stödjer personal att utnyttja de möjligheter att också använda andra miljöer utanför 
förskolegård och skolgård. Trädgårdspedagogen tillförde information om att det finns ett gott 
ekonomiskt stöd från Tekniska förvaltningen.  
 
5.2 Vilken inställning har skolledare och kommun till utomhuspedagogik? 
CMU (2004) beskriver om villkoren att kunna arbeta med utomhuspedagogik. Det är en stor 
fördel som pedagog att vara positivt inställd till arbetssättet. Pedagogens attityd till 
utomhuspedagogik ska anses vara ett självklart arbetsfält genom att använda både inomhus- 
och utomhusmiljöer för lärande. CMU anser att utomhuslärande ska vara ett komplement till 
det traditionella lärandet och att upplevelser bör utgöra en grund för inlärning. Tyngdpunkten 
är att ta vara på verkligheten. I resultaten framgick hos skolledare en mycket positiv 
inställning till arbetssätt och tillvaratagandet av den autentiska miljön och för tematiskt 
arbete. Det fanns en uppfattning om möjligheten för ämnesintegrering. Det berördes också en 
klar hälsoaspekt i att utöva utomhuspedagogik som att rörelse gynnas samt att 
immunförsvaret stärks genom utevistelse. Brügge och Szczepanski (2004) ger uttryck för 
arbetssättets effekter och betydelser för individens utveckling beträffande motorik, hälsa och 
lärande. Hjärnans intellekt stimuleras av sinnlig erfarenhet och av kroppsrörelser. Författarna 
förklarar att arbetssättet levandegör innehållet i läroplanen. Resultat från enkäter visade på en 
gemensam positiv inställning till att levandegöra lärandet och att skolledare ansåg att det 
endast var kreativiteten som kunde sätta gräns hos personalen inför användandet. Dahlgren 
och Szczepanski (2004) diskuterade att utomhuspedagogik föder kreativitet, spänning, och 
bidrar till ett lustfyllt lärande. Flera av skolledarna ansåg att om ledningen är positiv för 
arbetssättet smittar det också av sig på personalen och verksamhet. 
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5.3 Hur uppmuntrar skolledare och kommun utomhuspedagogik och hållbar utveckling? 
Kommunen har bidragit med en ekonomisk insats i form av skolgårdsupprustningar samt 
medel att söka för förskolegårdens upprustning. Tanken var att det skulle generera och 
uppmuntra personal till ett ökat användande av utomhusmiljöerna på gårdarna. Enligt 
trädgårdspedagogen vill inte skolledare pressa sin nuvarande personal till utomhuspedagogik. 
Maltén (2004) leder in på hur skolledningens förhållningssätt påverka till en rimlig 
arbetsbelastning. De förväntningar och krav som ställs på pedagogerna måste vara konkreta 
och ha ett rimligt omfång. I skollagen 2 §, Lärarförbundet (2000) står det att skolledarens 
uppdrag är bl.a. fördela resurser och anpassa stödåtgärder för att skolans resultat ska hålla sig 
inom de givna ramarna inom verksamheten. Detta påverkar personalens arbetsbelastning och 
bör därför beaktas genom att uppföra lokal arbetsplan där personalen arbetar fram 
gemensamma riktlinjer och förhållningssätt i arbetslaget. Kommunen har i dagsläget inte 
backat upp eller prioritet att uppmuntra undervisning om hållbar utveckling från skolchefs 
sida. Det finns ett stort behov av att sätta ord på det som innefattar miljöundervisning under 
begreppet hållbar utveckling ansåg skolchefen. Det finns ett behov av styrning och att 
medvetandegöra vad som faktiskt har pågått och pågår inom de pedagogiska verksamheterna 
som berör miljöundervisning. Skolverket (2002) tog upp om att målen i kursplanerna har i 
blivit tydligare och att undervisning om hållbar utveckling ska genomsyras och få en mer 
framträdande plats. Skolverket skrev att det finns brister i form av att skolledning inte hinner 
med att leda den pedagogiska verksamheten. Pedagogerna själva måste hitta former att 
bedriva den ämnesintegrerade undervisningen. I studiens resultat uttryckte en skolledare att 
det finns kopplingar mellan arbetssättet utomhuspedagogik med hållbar utveckling som (BoU 
6) uttryckte i citatet i resultatpresentationen. Hållbar utveckling som en del i det livslånga 
lärandet utgör just utomhuspedagogik ett mycket suveränt arbetsredskap, då det gäller 
miljöaspekten och jordens resurser.  
 
5.4 Hur stöds och uppmuntras personalens kompetensutveckling i utomhuspedagogik av 
skolledare och kommun? 
Skolchefen sa att det i nuläget inte finns satsningar eller prioriteringar på 
kompetensutveckling på central nivå men att skolledning har uppgiften att bemöta 
personalens önskan om utökad kunskap inom utomhuspedagogik. Det som kommunen 
tidigare har bidragit med var en skogsvandring som arrangerades av Skogsällskapet. 
Kommunen stod för att alla 4, 5 och 6:or fick möjligheten att delta. Tanken var också att 
pedagogerna skulle kompetensutvecklas inom detta. Maltén (2000) beskrev i litteraturdelen 
att kompetensutveckling är en naturlig del i en organisation som är i förändring. Han menade 
att kompetensutveckling skapar mer långsiktliga garantier för en skolas utveckling. I Malténs 
litteratur nämnde Dalin att en skolledares ansvar är att i en process där kompetensutveckling 
sker gäller det att med kraft inventera och plocka fram outnyttjad kompetens hos personal och 
vidareutveckla den kunskap som finns. I skollagen 2 §, Lärarförbundet (2002) stod det att 
skolledaren ska erbjuda vägval för fortsatt utbildning.  
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DISKUSSION 
 
6.1 Resultatdiskussion 
I diskussionskapitlet har resultat, litteratur samt författarens tolkningar vävts ihop och 
diskuteras. Diskussionen har utgått från uppsatsens kategorier i frågeställningarna. 
 
Studien har kommit fram till att kommunen och skolledning involverar olika slags stöd för att 
utveckla och stödja utomhuspedagogik på olika sätt. Ekonomiskt stöd som framkom var att 
medel till för att upprusta utemiljöerna på förskolegårdarna. Dessa medel fick personalen 
själva söka samt motivera behoven som de enskilda verksamheterna har. Det andra 
ekonomiska stödet var den inventering som gjorts för att kartlägga behoven av 
skolgårdsupprustningar i kommunens barn och ungdomsområden. Det fanns två syften med 
skolgårdsupprustningarna. Det första var själva upprustningen och det andra tolkar studien 
blev en positiv sekundär effekt som automatiskt gav en kick till att fortsätta utvecklandet av 
utomhuspedagogiken. Studiens uppfattning var att personalen också ska bli mer stimulerade 
till att höja sin kompetens. Maltén (2000) lyfte en aspekt om att det inte är så enkelt att 
förändra en verksamhets utveckling. Min insikt och erfarenhet av utomhuspedagogikens 
användning är att det spelar roll vilket intresse som finns inför arbetssättet. I led två är det 
kunskapen som ibland inte är tillräcklig. Dahlgren & Szczepanski (2004) beskrev att det är 
viktigt för personalen att vara engagerad för att nå ut till eleverna så att de blir berörda av det 
man gör ute. Intresse, engagemang och kunskap har stor betydelse för att det 
utomhuspedagogiska arbetssättet ska bli bra och verkligen tillföra lustfyllda upplevelser som 
sedan kan bearbetas och leda till reflekterad kunskap. Min uppfattning är att de flesta av 
pedagoger i vårt samhälle är medvetna om arbetssättet men det kanske inte finns tillräcklig 
kunskap inom området. Det finns människor utanför skolans verksamhet som inte förstår vad 
utomhuspedagogik är. En skolledare hade varit med om en situation då någon utanför skolans 
värld hade ifrågasatt att eleverna inte lär sig något när de håller på och leker. Därför anser jag 
det vara viktigt att få upp ögonen för arbetssättet. Pedagogiken är ju egentligen ett mycket 
gammalt sätt att lära. Centrum för miljö och utomhuspedagogik (CMU) ger en tydlig 
definition och talar för vilken bredd och möjlighet arbetssättet har som studien belyste i 
litteraturgenomgången. 
 
Det stöd och uppmuntran jag skulle vilja önska som pedagog är att få hjälp med är att lösa 
organisatoriska faktorer som stora barngrupper, schemaläggning och resursfördelning för att 
underlätta och undanröja problem som kan hindra de utomhusdidaktiska möjligheterna. En 
annan vinkling som studien inledde med lyfte en tanke om vårt förhållningssätt till att vistas 
utomhus. Jag anser att det är viktigt att se utomhusvistelser som en naturlig företeelse och att 
skolan fortsätter att utveckla användandet av utomhusmiljöer för lärande och fysisk aktivitet. 
En annan vinkling av vårt förhållningssätt till utomhusvistelser är att vi människor lever i en 
kultur och tradition som uppmuntrar till att vistas utomhus genom t.ex. fritidsintresse. Jag 
anser att kommunens uppgift är att hålla de tätortsnära naturmiljöerna så inbjudande som 
möjligt. Min uppfattning av studien är att kommunen gör ett bra arbete för att stödja detta.  
 
Samtliga respondenter är positivt inställda till arbetssättet och att det finns en god vilja att 
uppmuntra så gott det går. Skolchef visade sig ha stort intresse och kunskap om 
utomhuspedagogik och det tolkar jag som en mycket positiv kraft i kommunen i nuläget samt 
inför framtiden. Skolledarna hade en god insyn i vilka fördelar arbetssättet skapar för elevers 
lärande, utveckling och hälsa. Skolledarnas stöd till personalen upplevdes bra av skolledning. 
Trädgårdspedagogens uppfattning om skolledares förhållningssätt till personalen var att inte 
pressa dem till att använda arbetssättet. Jag tolkade Scherp & Scherp (2007) som att 
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pedagogiska verksamheters utveckling gynnas av ett nerifrånperspektiv. Lärare har en positiv 
inställning till det enligt forskningen. Utveckling och förändring bör drivas av och komma 
från lärarna. I detta sammanhang håller studien med författarna och tolkade 
trädgårdspedagogens uppfattning som att förändringsarbete blir ofta bra om det sker i ett 
nerifrånperspektiv. Vidare anser studien att motivation för att driva utveckling ska komma 
frivilligt och inte vara påtvingat. Därmed ansåg studien att det fanns en koppling mellan 
trädgårdspedagogens utsaga och det författarna Scherp skrev i rapporten.  
 
De förankringar som berör utomhuspedagogik och hållbar utveckling i styrdokumenten har på 
ett tydligare sätt vuxit fram i de lokala arbetsplanerna sade skolledarna. Eftersom 
utomhuspedagogik inte nämns bokstavligen anser studien att det är bra att de kommer fram i 
de lokala arbetsplanerna. Varje barn och ungdomsområde har format sina egna riktlinjer och 
mål. Studiens uppfattning och tolkning var att i läroplanerna beskrivs begreppet hållbar 
utveckling mer tydligare än vad som knyts till utomhuspedagogiskt arbetssättet med ett större 
utrymme. Flera av skolledarna beskrev att det fanns viktiga kopplingar mellan dessa begrepp 
och att det kan hjälpa till att öka förståelsen för hållbar utveckling. Därför kan det 
utomhuspedagogiska arbetssättet användas som ett verktyg för att utveckla förståelse och 
känsla för vår natur och miljö. Studien ansåg det utifrån denna synvinkel vara ett självklart 
sätt för skolan att arbeta med tanke på de riktlinjer som ges utifrån styrdokumenten. 
Skolchefen uttryckte att kommunen ännu inte satsat på att utveckla undervisning om hållbar 
utveckling, men inom snar framtid kommer det att satsas på mer medvetet på sådan inriktning 
av miljöundervisning. Skolverket (2002) resonerade om skolans process att förändra 
miljöundervisningen. Idag ställs det andra krav på personalens kompetens eftersom 
samhällsfrågorna förändras både i lokalt och globalt perspektiv, så därför har skolverket gått 
in och satsat på fortutbildningskurser i hållbar utveckling för lärare. Studiens åsikt om att 
stötta utomhuspedagogik har förankrats i att arbetssättet ska vara ett bra komplement till den 
traditionella undersökningen samt att det ska främja elevers individuella lärande genom att 
använda flera av våra sinnen i en verklig miljö. Studiens inledning talade också om Piagets 
stadieteori, om att individen utvecklar det abstrakta tänkandet först vid 11-12 års ålder. 
Därmed hävdade denna studie vikten av att stötta utomhuspedagogikens arbetssätt för att 
främja lärande med konkretisering i en verklig miljö. 
 
Studien valde att koncentrera sig vidare på att lyfta några tankar om 
skolgårdsupprustningarnas utvecklingspotential. I ett nästa skede för att kunna driva arbetet 
vidare i kommunen är att fortsätta stötta utvecklingen i användandet av utomhuspedagogik, 
både på förskolegårdarna och på skolgårdarna. Trädgårdspedagogens kompetens borde 
prioriteras av kommunen för att stimulera och höja personalens kunskaper för att vara på att 
utveckla utomhuspedagogikens möjligheter. Trädgårdspedagogens tankar om kommunens 
fortsatta stöd kunde vara att bidra med att köpa in bra utrustning och material för att 
underlätta arbetssättet för personal och elever, stövlar exempelvis. 
 
De resultat som framkommit kan användas till att belysa och uppmärksammas vad som sker i 
kommunens barn och ungdomsområden. Denna studie kan kopplas ihop med 
framtidsatsningar vid eventuell start och satsning på Ur och skur- förskola eller annan 
liknande verksamhet. I andra kommuner finns det samarbete mellan naturskola och 
kommunala skolor som visar på en öppenhet att ta vara på olika aktörer och kompetenser i 
vårt samhälle. Antydningar från skolchef knyter samman tänkta framtidssatsningar att 
utveckla utomhuspedagogik på liknande sätt som andra kommuner. 
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6.2 Metoddiskussion 
De metoder studien använt sig av har varit kompletterande på grund av de olika metoder och 
frågemanualer som användes för att nå de resultat som behövdes och för att få in olika 
infallsvinklar. 
 
Enkätundersökning 
Enkätundersökningens frågeformulär sändes via e-post och har varit ett smidigt sätt i 
förfarandet med utskick samt sättet att besvara för respondenterna. Jag ansåg att frågorna blev 
utformade på ett tydligt sätt så att inga misstolkningar gjordes. Det som har varit tidskrävande 
samt försvårat studiens framfart är den låga svarsfrekvensen. Fastän underlaget blev mycket 
knapp har det ändå fungerat tillfredsställande för att kunna dra slutsatser om studien. Den 
dåliga svarsfrekvensen tror jag beror på att skolledarna var tidspressade under våren och att 
det blir en prioriteringsfråga. Det är lättare att sortera bort en kontakt via e-post än att komma 
undan en intervju. Det kan också bero på ett bristande intresse. Ännu en faktor kan vara att 
enkätundersökningar inte värderas på samma sätt som en personlig intervju. De empiriska 
data som frågeformuläret fick in var innehållsrika och engagerande. Jag som författare anser 
att metoden var bra att använda för denna grupp av respondenter.  
 
Intervju 1 och 2 
Intervjuerna fungerade väl och jag valde att inte förbereda respondenterna med frågorna 
innan. Den effekt som följde insamlandet av data fick studien möjlighet att ta del av många 
talande tankar kring frågorna. Detta har positivt bidragit till det mycket innehållsrika 
resultatet. En viss utsållning av data fick göras för att få med det relevanta till 
sammanställningen. En effekt som upprepades några gånger var att flera frågor besvarade i 
en. Det berodde antagligen på hur respondenten uppfattade och tolkade frågan samt att 
frågorna stod varandra nära eller hade varit mycket lika. Vad kunde ha gjorts annorlunda? Det 
finns så många andra sätt som säkert var mycket bättre. Det som studien ändå höll fast vid var 
de kategoriseringar som utformades i samband med litteraturgenomgången. De kändes 
mycket relevanta och viktiga att bibehålla studien igenom. En annan aspekt var att studien 
kunde ha ställt samma frågor till alla respondenter. Så här efteråt ansåg jag som författare att 
det vara viktigare att stå för sitt val genom det som nämndes tidigare om relevanta och 
anpassade frågor för varje respondents position. Vidare har frågan kommit upp om varför 
studien inte frågade alla respondenter om hållbar utveckling? Var det en svacka i studien? Det 
kunde ha blivit en bättre struktur om begreppet löpt igenom som en röd tråd. Författarens 
inställning vägde ändå mer mot fokusering på stöd och uppmuntran kring arbetssättet 
utomhuspedagogik än vad begreppet hållbar utveckling fick lite ytligt beröras genom att 
relateras till utomhuspedagogik. 
 
6.3 Slutsatser 
Det stöd som kommunen ger arbetssättet utomhuspedagogik uppfattar jag vara mest fokuserat 
på skolgårdsupprustningarna. Jag anser att förskolegårdarna kommer något i skymundan för 
att personalen måste själva söka ekonomiskt bidrag för upprustning och utveckling av gården. 
I själva verket kan det vara en process som kanske hindrar eller kanske inte uppfattas som ett 
praktiskt stöd från personalens sida. Vinklas detta utifrån ett underifrånperspektiv borde det 
engagera och sätta igång kreativa processer hos personalen om bara viljan finns. Personalen är 
en resurs. De är experter på att se en verksamhets behov. Jag anser att förskoleverksamheterna 
har ett mycket bra utgångsläge i att utveckla de behov och oupptäckta möjligheter som finns. 
Med tanke på de utvidgade pedagogiska möjligheter som skapas genom en upprustning 
(förutom rast och lek) är det en fördel som bör utnyttjas av förskoleverksamheten. Jag anser 
att personalen har goda förutsättningar att genomföra ett utvecklingsarbete på gräsrotsnivå 
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genom att söka dessa ekonomiska medel. Utgångsläget som skolverksamheterna har med 
upprustningarna av skolgårdarna ger ett annat perspektiv för personalen som ger chansen att 
hänga på i ett projekt som stöds uppifrån. Studien visade att det inte fanns någon som helst 
negativ attityd eller inställning till utomhuspedagogik. Det som jag anser i nuläget vara viktigt 
är att kommunen fortsätter att stötta utvecklandet av arbetssättet utomhuspedagogik, så att det 
inte rinner ut i sanden. Trädgårdspedagogens kompetens och tillgång kan lyftas fram och 
kommunen borde ta tillvara på den kunnighet som finns så att arbetet fortskrider med att 
stödja personalens vidare arbete att utveckla utomhuspedagogik. Studien kom i övrigt fram 
till att det var positivt att skolledarna uppmuntrar personalen till kompetensutveckling på så 
sätt att individuellt stötta personals önskemål och vilja att utvecklas i sitt yrke. En annan del 
är att denna studie har bidragit till och uppmärksammat en kommuns satsning och att förbättra 
utomhusmiljöer och vilja att utveckla det utomhuspedagogiska arbetssättet inom barn och 
ungdomsområdena.  
 
6.4 Nya forskningsfrågor 
Under studiens gång har jag funderat på vad som vidare kan studeras inom området 
utomhuspedagogik för att stötta det. För det första skulle det vara intressant att undersöka om 
personalen kan ta vara på det som gjorts praktiskt för att kunna tillämpa och utveckla 
arbetssättet utomhuspedagogik genom att studera vilken aktivitet som råder på barn och 
ungdomsområdena som fått upprustade förskole- och skolgårdar. För det andra finns det 
troligen behov av att se över och kartlägga effekter av en eventuell kunskapsbrist hos 
pedagoger och i ett andra skede kunna arbeta med att höja kompetens och kvaliteten inom 
arbetssättet. En tredje studie skulle kunna vara att undersöka och studera om barn och elever i 
större utsträckning uppnår de nationella målen i grundskolan genom att använda 
utomhuspedagogik. 
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Bilaga 1 Missivbrev 
Till skolledare i kommunen!    2007-04-24 
 
 
Mitt namn är Annika Dahlström och jag arbetar med ett examensarbete inför 
min lärarexamen på Mälardalens Högskola. 
 
Med förståelse över Er tidspressade arbetssituation som rektor ställer jag en 
förfrågan om Ni möjligen kan deltaga som respondent i en studie?  
 
Studiens syfte är att undersöka och kartlägga hur skolledare i kommunens barn- 
och ungdomsområden stödjer och uppmuntrar utomhuspedagogik i förskolans 
och grundskolans verksamheter. Er medverkan handlar om att besvara en enkät 
som Ni sedan returnerar via elektronisk post eller via postat brev. 
Uppsatsen kommer att granskas och nyttjas på seminarier på högskolan och 
enbart användas till forskning. Inga namn från skolor eller skolledare kommer 
att stå med i uppsatsen. Den färdiga uppsatsen kommer att sändas till alla 
respondenter. 
 
Jag ber Er fylla i enkäten och sända tillbaka den senast 4 maj 2007. 
 
Önskar Ni ytterligare upplysningar om den aktuella studien får Ni gärna ringa på 
xxxx-xxxxx eller xxx-xxxxxxx. Min handledare vid Mälardalens högskola är 
Laila Niklasson, nås via e-post. 
 
 
 

Tack för visat intresse! 

MVH 

Annika Dahlström 



  

  

Bilaga 2  

Frågeformulär 
 
 

1. Vilken syn har Ni som skolledare på utomhuspedagogik som arbetssätt och 
resurs? 

 
2. Vilken uppfattning har Ni om förskolegården och skolgårdens användning för 

utomhuspedagogik? 
 

3. Vilken uppfattning har Ni om användningen av närliggande grönområden för 
utomhuspedagogik? 

 
4. Finns det några särskilda år eller ämne där utomhuspedagogik är särskilt 

lämplig? 
 

5. Finns det några hinder för utomhuspedagogik när det gäller säkerhet, 
försäkringar, ekonomi och transport? 

 
6. Hur ser Ni på relationen mellan hållbar utveckling och utomhuspedagogik? 

 
7. Vilket stöd ger Ni som skolledare till personalen för att uppmuntra 

utomhuspedagogik? 
 

8. Hur tror Ni att Er positiva eller negativa inställning inverkar på lärares arbete 
för utomhuspedagogik? 

 
9. Hur följer Ni upp hur lärare arbetar med utomhuspedagogik? 

 
10. På vilket sätt uppmuntrar lokala och nationella styrdokument 

utomhuspedagogik? 
 

11.  Något särskilt som Ni önskar att tillägga angående utomhuspedagogik? 
 
 
 

Tack för Er medverkan! 



  

  

Bilaga 3. Missivbrev 
Till skolchef i kommunen!    2007-06-04 
 
 
Mitt namn är Annika Dahlström och jag arbetar med ett examensarbete inför 
min lärarexamen på Mälardalens Högskola. 
 
Med förståelse över Er tidspressade arbetssituation som skolchef ställer jag en 
förfrågan om Ni möjligen kan deltaga som respondent i en studie?  
 
Studiens syfte är att undersöka och kartlägga hur skolledare i kommunens barn- 
och ungdomsområden stödjer och uppmuntrar utomhuspedagogik i förskolans 
och grundskolans verksamheter. Er medverkan handlar om att besvara frågorna 
som Ni sedan returnerar via elektronisk post. 
Uppsatsen kommer att granskas och nyttjas på seminarier på högskolan och 
enbart användas till forskning. Inga namn från skolor eller skolledare kommer 
att stå med i uppsatsen. Den färdiga uppsatsen kommer att sändas till alla 
respondenter. 
 
 
Önskar Ni ytterligare upplysningar om den aktuella studien får Ni gärna ringa på 
xxxx-xxxxx eller xxx-xxxxxxx. Min handledare vid Mälardalens högskola är 
Laila Niklasson, nås via e-post. 
 
 
 

Tack för visat intresse! 

MVH 

Annika Dahlström 

 

 

 

 



  

  

Bilaga 3 

Intervjuguide 1 (skolchef) 
 

1. Vilken inställning finns hos kommunen inför utomhuspedagogiskt arbetssätt i 
förskolan och skolan? 

 
2. Vilket stöd och uppmuntran ger kommunen utomhuspedagogiskt arbetssätt i 

förskolan och skolan? Vad görs? 
 

3. Finns det några hinder från kommunens sida att stödja utomhuspedagogik? 
 

4. Med vilken anledning startades inventeringsprojektet av skolgårdar i kommunen 
2005?  

 
5. Hur svarar kommunens skolplan för arbetssättet utomhuspedagogik och hållbar 

utveckling? 
 

6. Hur ser framtiden ut gällande satsningar som berör utomhuspedagogik och 
hållbar utveckling inom de pedagogiska verksamheterna?  

 
7. Vilken inverkan tror Ni att Naturskola eller Ur och Skur förskoleverksamhet 

skulle ha på arbetssättet utomhuspedagogik om samarbete utvecklades mellan 
verksamheterna? 

 
8. Hur uppmuntras kompetensutveckling hos personal inom området 

utomhuspedagogik samt hållbar utveckling från kommunens sida? 
 

9. Är det något särskilt som Ni vill tillägga kring ämnet? 
 
 
 

Tack för Er medverkan! 
 
 
 



  

  

Bilaga 4. 
Intervjuguide 2 (trädgårdspedagog) 
 

1. Vilken uppfattning har Ni om skolledarnas inställning inför utomhuspedagogik 
och förskolegårdens och skolgårdens utveckling? 

 
2. Vilket stöd anser Ni finns i kommunen för att uppmuntra utomhuspedagogik? 

 
3. Vad skulle Ni önska i kommunalt stöd? 

 
4. Hur ser Ni på det fortsatta arbetet med skolgårdsutvecklingen i kommunen?  

 
5. Hur tar kommunen vara på Er kompetens som trädgårdspedagog i 

utvecklingsarbetet med skolgårdarnas upprustning och med dess pedagogiska 
möjligheter? 

 
6. På vilket sätt tror Ni att Er kompetens som trädgårdspedagog kan bidra till 

utveckling av utomhuspedagogik? 
 

7. Vet Ni om några andra kommunala yrkeskategorier stödjer utomhuspedagogik? 
 

8. Har ni uppmärksammat om det finns andra yrkeskategorier som inte verkar 
intresserade av att stödja utomhuspedagogik? 

 
9. Vilken inverkan tror Ni att Naturskola eller Ur och Skur förskoleverksamhet 

skulle ha på arbetssättet utomhuspedagogik om samarbete utvecklades mellan 
verksamheterna? 

 
10. Är det något särskilt som Ni vill tillägga kring ämnet? 

 
 
 

Tack för Er medverkan! 
 


