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Det som vi vill belysa med denna undersökning är hur viktigt det är att använda uterummet 
för elevers utvecklande i sin helhet. Det är viktigt att tänka på skolgården som ett extra 
klassrum. Vi vill belysa det faktum att uteverksamhet i skolan är gynnsamt för barnen. Något 
som vi vill ta upp kring utomhuspedagogiken är problematiken kring att arbeta ute och även 
ge en bättre bild av vad utomhuspedagogik betyder. Undersökningen har utförts i två skolor i 
Mellansverige. Vi har använt oss av en kvalitativ undersökning och det material vi använt oss 
av är 18 enkätformulär och 4 intervjuer.  

Vår undersökning visar att även om pedagogerna anser att det är bra att vara utomhus så 
förekommer det väldigt sällan. Detta trots att pedagogerna själva anser att de skulle ha tid att 
gå ut med barnen mer. Pedagogerna anser att uterummet har en betydande roll för elevernas 
lärande. Respondenterna menar att utomhuspedagogik handlar om att bedriva en sorts 
pedagogiks verksamhet, utomhus med eleverna.  

Vi vill framhålla att utomhuspedagogik är intressant, roligt, kreativt och nyskapande för både 
elever och pedagoger. 
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1. Inledning 
I dagens samhälle då barn och ungdomar är mer stillasittande krävs det alltmer från 
pedagogens sida för att motivera barnen till rörelse och få dem att gå ut i naturen. 
Utbildningsdepartementet (1998) skriver i Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) att det är 
viktigt för barnen att växla mellan olika aktiviteter under dagen. Vår gemensamma åsikt som 
vi fått ifrån erfarenheter under VFU är att utomhuspedagogik är ett viktigt komplement till 
den dagliga undervisningen, då man inomhus kan diskutera ett ämnesområde och sedan gå ut i 
naturen och genom praktiska övningar få större förståelse för ämnet. I enlighet med Lpfö 98 
anser vi att det är viktigt att barnen får utrymme för deras egna idéer, fantasier och kreativitet 
i leken och lärandet, vare sig det sker utomhus eller inomhus.  

Utbildningsdepartementet (1998) skriver i Lpfö 98 att ”Var och en som verkar inom förskolan 
skall främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma 
miljö” (s. 3). Idag kräver samhället mer av oss människor som individer. Det krävs ett bredare 
miljötänkande då vårt levnadssätt påverkar jordens fortsatta utveckling.  

Vi har ett, för oss, naturligt intresse för vårt ämnesområde då vår ämnesinriktning är 
naturvetenskap och intresset växte då vi bearbetade forskningsartikeln A Hundred Ways of 
Listening av Clark (2007). Författaren har gjort en studie som handlar om hur man kan 
använda sig av barnens perspektiv i undervisningen och utformningen av uterummet. 
Metoden som utforskats kallas mosaik metoden och utgår ifrån att ta delar från olika källor för 
att skapa en helhetsbild av barnens perspektiv. Metoden låter barnen använda de olika 
intelligenserna, tillägna sig olika lärstilar och undersöka genom olika redskap.  

Lärarförbundet (2005) anser att det är viktigt hur barnens lekplats (skolgård) är utformad.  

En ”maskinellt” utformad gård med lekredskap inom strikta sargar ger en fattig miljö, som visar 
sig i form av mer stress och konflikter i lekarna samt sämre hälsa, koncentrationsförmåga och 
motorisk förmåga. En mer omväxlande gård med skogsdunge, öppna ytor, kulle, lekredskap och 
lösa föremål ger en mer dynamisk, omväxlande lek, med såväl vilda lekar som mycket tysta, 
rofyllda lekar. Hälsan, koncentrationsförmågan och den motoriska kapaciteten är också avsevärt 
bättre på dessa gårdar (s. 12).  

Vi vill med vår undersökning belysa den viktiga roll användningen av uterummet har för 
elevernas lärande. Att arbeta utomhus med barnen och göra uterummet till en del av den 
dagliga verksamheten främjar barnens hälsa och ökar även deras medvetenhet om miljön. Det 
är viktigt att inse att även skolgården är ett klassrum som inbjuder till många lärofyllda 
stunder. Vår inspiration till ämnet utomhuspedagogik har vi skaffat oss genom våra ute-dagar 
hos Naturskolan i Eskilstuna under det året vi läste naturvetenskap vid Mälardalens högskola. 
Att få komma ut i naturen med barnen är det bästa sättet anser vi för att då får barnen använda 
alla sina sinnen för att upptäcka och lära sig mer kunskap. De dagar vi har besökt Naturskolan 
fick vi prova på en massa roligt och insåg då att man faktiskt kan använda naturen som ett 
öppet klassrum. Med vårt examensarbete hoppas vi att allt fler ska känna denna inspiration 
och de möjligheter uterummet har att erbjuda.  
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1.1 Syfte och forskningsfrågor 
Vi vill belysa det faktum att uteverksamhet i skolan kan vara gynnsamt för barnen. Vi vill 
även belysa problematiken kring att arbeta ute, vilka svårigheter som det finns att ta hänsyn 
till och vad man behöver tänka på när man väljer att arbeta med utomhuspedagogik. Vårt mål 
är att ge en bättre bild av vad utomhuspedagogik betyder.  

Våra funderingar och ovan nämnda resonemang har lett oss fram till följande 
forskningsfrågor: 

- Vilken roll har skolgården i skolans dagliga verksamhet? 

- Vilken betydelse har uterummet för elevernas lärande? 

- Vad anser pedagogerna att utomhuspedagogik innebär och vad är utomhuspedagogik? 

 

1.2 Begreppsdefinitioner 
Utomhuspedagogik är fortfarande ett relativt nytt begrepp och kan betyda olika saker.  Det vi 
menar när vi säger utomhuspedagogik är den definition som Centrum för miljö- och 
utomhusdidaktik (2004) har tagit fram.  

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel 
mellan upplevelse och reflektion, grundat på konkreta erfarenheter i autentiska 
situationer. Utomhuspedagogik är dessutom 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 (hämtat 070926).  

Skolgård Med skolgård menar vi skolans omgivande gård. 

Uterum Med uterum menar vi det som ligger utanför skolans väggar, som exempel skogen 
och andra platser i samhället.  

Pedagog Med pedagog menar vi utbildade lärare som är verksamma inom skolan.   

Lpo 94 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklass och fritidshem, skriven av 
skolverket 1994 

Lpfö 98 Läroplan för förskolan, skriven av skolverket 1998 
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2. Litteratur 
Litteraturdelen redogör först för tidigare forskning för att visa vad den aktuella forskningen på 
området säger. Sedan beskrivs det vad styrdokumenten säger, kopplat till den tidigare 
forskningen och den litteratur som behandlas i arbetet. Efter det kommer en 
litteraturgenomgång som börjar med teorier för att sedan gå in på ämnesområdet 
utomhuspedagogik utifrån olika perspektiv. Avslutningen på litteraturdelen ger ett exempel ur 
verkligheten för att visa på att det fungerar att arbeta kreativt utomhus.   

2.1 Tidigare forskning 
Brodin och Lindstrand (2006) säger att barnens utomhuslek har varit undervärderad under en 
längre tid. I deras forskningsrapport Interaction in Outdoor Play Environments – Gender, 
Culture and Learning vill de lyfta fram forskning som gjorts inom det valda området. 
Forskningen lägger fokus på aspekter som genus, kultur och inlärning i olika utomhusmiljöer. 
Artiklarna i forskningsrapporten visar på att forskningsområdet fortfarande är ungt och att 
många forskningsfrågor fortfarande är obesvarade.  

Vidare skriver Brodin och Lindstrand (2006) att dagens barn i Sverige spenderar den mesta av 
sin tid i skolmiljöer som är skapade för barnen av oss pedagoger. Det finns dock en stor 
skillnad i vad vi vuxna vill och barnens behov. Den miljö som de vuxna ser som trevlig och 
säker saknar ofta de egenskaper som barnen behöver för att kunna utvecklas. Barn behöver 
mer än ett rum för lek, de behöver också göra självständiga utforskningar. Studier som 
presenteras i forskningsrapporten har visat på att vara utomhus är förknippat till en känsla av 
frihet. När barnen är inomhus så är de på pedagogernas område där de är bundna av regler. På 
grund av detta så väljer barn ofta utomhusaktiviteter. Dillon et al. (2006) skriver att barn som 
arbetat med fältarbete och utomhusvistelse kommer ihåg detta i många år framöver, frågan är 
dock om att det räcker med att minnas en händelse för att det ska räknas till en effektiv 
erfarenhet av lärande. Forskning visar på att utevistelse är mer effektivt för att utveckla 
kognitiva kunskaper, mer än om undervisning sker inomhus.  

Clark (2007) skriver i sin artikel, A hundred ways of listening, om hur unga barn kan spela en 
aktiv roll som forskare, utforskare och designers av sin egen utemiljö. Artikeln introducerar 
Mosaic approach, som är ett ramverk för att lyssna och svara till unga barn och deras 
perspektiv. De senaste åren har det i Europa blivit viktigare att lyssna till barnen när det gäller 
vilka beslut man tar, forskning och hur man arbetar i praktiken. Clark (2007) skriver vidare att 
en betoning görs på att barnen har en rätt till att delta i de beslut som påverkar dem och att de 
ska ses, ”as ’beings’ rather than ‘becomings’” (s. 76). Först låg det ett fokus på äldre barn 
men nu inkluderas även de yngre barnens perspektiv. Den förmåga ett barn visar kan göras 
synlig eller dold beroende på vilket perspektiv vi pedagoger väljer att ha när vi ser dem och 
deras liv.  

They can and should play active rather than passive roles in the research process. This view is 
linked to notions of children’s rights; Article 12 of the U.N. Convention on rights of the child 
(United Nations 1990) promotes the right of children to express themselves on matters that 
affect them (ibid. s. 76).  

Vidare skriver Clark (2007) att namnet mosaic syftar till att sammanfoga bitar från olika 
källor för att skapa en komplett bild av barnens perspektiv. Den här metoden tillåter barnen att 
inte bara utforska med hjälp av varierande redskap utan också använda olika lärstilar eller 
olika intelligenser. Utifrån mosaik metoden så har det genomförts en studie, The Spaces to 



4 

 

Play. Genom studien så uppenbarade det sig hur barnen värderade användandet av 
uterummet. Det första man kan göra om man vill göra en förändring är att fråga sig, vad 
tycker barnen i den här klassen/skolan om deras lärmiljö? Aktiviteter beskrivna i mosaik 
metoden kan vara hjälpsamma när det gäller att upptäcka barnens perspektiv på deras 
lärmiljö. Alla forskare och lärare behöver ta sig tid och lyssna till barnen och deras många 
åsikter de har kring en miljö de känner till väl. ”Listening to children’s perspectives is an 
essential part of bridging the child-adult gap... and providing a starting point for change” 
(ibid. s. 80). Dillon et al. (2006) menar att eleverna finner det viktigt att ha en valfrihet av 
olika aktiviteter för lärande. Att arbeta med utomhuspedagogik kan ha fördelaraktig inverkan 
på deltagarna. För att fältverksamhet ska vara effektivt så behövs det noggrann planering, 
tankfullt genomförande och att man följer upp det man gjort när man kommer tillbaka till 
skolan. Det är också viktigt att ta hänsyn till faktorer som elevernas rädslor och fobier, 
tidigare erfarenheter och den lärstil de föredrar. 

Thorén (2007) har intervjuat Anders Szczepanski som menar att det finns mycket som stödjer 
att fördelarna med utomhuspedagogik är kopplade till hälsa, lek och lärande, men detta når 
inte fram till dem som skriver våra läroplaner. Utomhuspedagogiken har rörelsen inbyggd i 
sig. Lektioner som sker utomhus ökar viljan till samarbete. Szczepanski menar att det finns en 
medvetenhet om vilka fördelarna med utomhuspedagogik är men att det finns en stor skillnad 
mellan vad vi vet och vad vi gör. Ser man internationellt hur vi ligger till i utomhuspedagogik 
så har Sverige ett uppenbarligt högt anseende men vi är inte bra på att göra konkreta 
satsningar ute i skolorna. I artikeln står det citat från Anders Szczepanski där han uttryckt sig 
om utomhuspedagogik:  

”Skogslandskapet har varit ett lärande rum under 99 procent av vår tid som människor. 
Klassrummet är ett ganska nytt påfund”.  

”Låt skolans olika lokaler samverka med utomhusmiljön i lärande, skapa en växelverkan 
mellan inomhus och utomhus. Platsen skall prägla pedagogiken och landskapet vara läraren. 
Låt inte pedagogiken stanna på tröskeln” (s. 5) 

2.2 Styrdokument 

2.2.1 Läroplaner 
Utbildningsdepartementet (1998) skriver i Lpfö 98 att ”Var och en som verkar inom förskolan 
skall främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma 
miljö” (s. 3). Förskolan skall utmana och inspirera barnen till att våga leka och vara aktiva 
samt att utforska omvärlden. Det är viktigt att uppmuntra barnens nyfikenhet, företagsamhet 
och intresse samt att stimulera deras vilja och lust att lära. Utbildningsdepartementet (1994) 
skriver i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 
(Lpo 94) att det är väsentligt för lärandet att arbeta med skapande och även att använda sig av 
leken. Skolan ska sträva efter att alla elever får någon form av fysisk aktivitet inom den 
dagliga undervisningen. Det är viktigt att skolan lär barnen grundläggande värderingar och 
främjar deras lärande och därigenom förbereder dem för att leva och bli en aktiv del av 
samhället. Vidare menar de att ”Skolan ska sträva efter att varje elev visar respekt för och 
omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv” (s. 8).  

Vidare säger utbildningsdepartementet (1998) i Lpfö 98 att  
 

Förskolan skall lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt 
och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan skall medverka till att 
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barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i 
naturens kretslopp. Verksamheten skall hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan 
utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid … 
Barnen skall kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten skall ge utrymme 
för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. 
Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i 
naturmiljö (s.7).  

2.2.2 Kursplan i naturorienterande ämnen  
Skolverket (2000) skriver att det naturorienterade ämnet ska förbindas med kunskaper och 
uttrycksformer från andra ämnen och att det ska vara tvärvetenskapligt. Utbildningen berör 
eleverna både som individer och som samhällsmedborgare då den naturorienterade 
undervisningen belyser sådana frågor som ger eleven en möjlighet att utveckla en förmåga att 
använda sin kunskap för att kunna ta ställning. Vidare står det i kursplanen att utbildningen 
syftar till ett förhållningssätt till kunskaps- och åsiktsbildning som stämmer överens med 
naturvetenskapens och demokratins gemensamma tro på öppenhet, respekt för ordnade 
undersökningar och välgrundade argument.  

2.3 Utomhuspedagogik  

2.3.1 Teori 
Brügge et al. (2002) skriver att människan under den större delen av sin utveckling har lärt av 
erfarenheter och muntlig tradition ute i landskapet. Intryck vi fått där har givit avtryck i form 
av spår och lämningar från samlar-, jägar-, jordbrukar- och industrikulturer. ”En idé historisk 
knutpunkt görs av Aristoteles som utgick från våra sinnen och erfarenheter” (ibid. s.47).  
Författarna menar även att enligt Aristoteles sinnesfilosofi så uppnås den högsta graden av 
verklighet genom våra sinnen och erfarenheter. Även Johann Amos Comenius förespråkade 
lärande i en verklig miljö när man väljer och förmedlar undervisningsinnehåll. Comenius 
menade att genom en ökad kroppslig delaktighet då man luktar, känner och agerar under 
bildningsprocessen ger liv till kunskap och erfarenheten blir mer givande. Jean-Jacques 
Rousseau poängterade hur viktigt det är med mötet mellan barnet och verkligheten. Vidare 
skriver författarna om Rousseau och följande citat är från Rousseaus bok Émile eller om 
uppfostran: 

Eftersom allt som tränger in i människans intellektuella medvetande kommer dit genom hennes 
sinnen, är hennes första förstånd av sinnlig art. Våra första lärare i filosofi är våra fötter, våra 
händer, våra ögon. Att ersätta dessa med böcker är inte att lära oss tänka förnuftigt; det är att lära 
oss lite på andras förnuft, att lära oss mycket och ingenting veta (ibid. s. 47).  

Brügge et al. (2002) skriver vidare att både John Dewey och Jean Piaget betonar kunskapens 
aktiva natur. Dewey menar att praktisk kunskap är lika mycket värd som teoretisk. Inom 
utomhuspedagogiken utgår man ifrån att den kunskapen inhämtas ifrån att göra aktiviteter i 
utomhusmiljön. 



 

Figur 1: Lärandemodellen (utformad av Szczepanski 2005) s. 27 Dahlgren (2007.)  

Dahlgren et al. (2007) vill med en modell som de kallar för Lärandemodellen (se figur 
lärandemodellen) visa att allt lärande som sker utomhus är komplicerat och beroende av ett 
samspel mellan lärmiljön, aktiviteten, det sociala samspelet i den stora och lilla gruppen, 
personliga och sociala utvecklingen samt hur vi mår i vår miljö. Till sist omsluts alla delar i 
modellen av hälsa som handlar till största del om människans välbefinnande.   

2.3.2 Bakgrund  
Kärnan i utomhuspedagogik handlar om utnyttjandet av upplevelser och platsrelaterade 
förstahandserfarenheter utomhus i samspelet med det praktiska läsande i böcker menar 
Dahlgren et al. (2007). Elever och lärare måste gå ifrån den formella platsen för lärandet, 
vilket är skolbyggnaden och ge sig ut i naturen, det levande landskapet och där erhålla 
förstahandserfarenheter. Genom denna process visar pedagogen vägen för en kreativ 
läroprocess. Författaren påpekar att mellan hälsa, lek och lärande finns det ett vetenskapligt 
samband som bör uppmärksammas. En skola som har insett denna betydelse av användandet 
av naturen är endast i behov av ett verkligt landskap att kunna arbeta i, där alla sinnen får bli 
aktiverade. Dagens stadsbo besöker oftast skogen under helgerna, vilket ofta blir ett 
sporadiskt möte med naturen anser Dahlgren och Szczepanski (1997). Vidare skriver de att 
uppfattningen om relationen till utemiljö och landskap varierar i olika kulturer. 
Direktkontakten med utemiljön har en viktig del av pedagogiken i dagens samhälle. 
Utomhuspedagogiken blir en länk mellan dagens samhälle och stenåldersmänniskan. Hur 
människan har sett på landskapet under historien har präglat dagens synsätt och har lett fram 
till att vi förhåller oss till ett praktiskt- teoretiskt bildningsideal. Utomhuspedagogiken utgår 
från ett erfarenhetsbaserat, handlingsinriktat bildningsideal som medföljer många möjligheter 
till en kontakt med natur, kultur och samhälle. Enligt Dahlgren och Szczepanski (1997) är 
huvudmålen i utomhuspedagogik att utbilda för varsamhet mot jordens natur- och kulturmiljö 
och ett stort ansvar för allt levande, något som också Johansson (1990) menar ”Vara rädd om 
naturen är samma sak som att vara rädd om livet på jorden” (s. 10). Författaren menar att det 
lilla man gör jorden illa gör man också i det stora. Genom att undervisa om att vara aktsam 
om naturen i liten skala så är det troligare att vi människor kommer att vara rädda om livet i 
det större och globalare beslut som vi kommer allt närmare. Vidare diskuterar Dahlgren och 
Szczepanski (1997) och Johansson (1990) att teorietisk kunskap inte räcker för att vi ska 
vårda om naturen. Det som också krävs är att ha en känsla för naturen och allt som lever i den. 
Johansson (1990) säger vidare att ”I känslan för naturen ingår i attityder, värderingar och 
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identifiering” (s. 11).  Författaren skriver att sedan mitten av sjuttiotalet har den pedagogik 
som handlar om friluftsfrämjande kallas ”mullepedagogik”, och utvecklats till det som idag 
kallas för utomhuspedagogik. Pedagogiken innebär att barnen lär sig kunskap om naturen 
genom att vistas o leka i naturen. Barnens lekredskap behövs inte ta med då naturen egna 
föremål finns som pinnar, stenar, stubbar, kottar och löv osv. ”Man leker i naturen med det 
som finns i naturen” (s. 7).   

2.3.3 Begreppsbildning 
Dahlgren och Szczepanski (1997) menar att det är svårt att nämna något utmärkande med 
utomhuspedagogik. Det tycks råda enighet om att utomhuspedagogik inte bara är den plats 
pedagogen utför sin undervisning på utan även en plats för lärandet av ett tema, ett innehåll. 
Inom den engelska benämningen för utomhuspedagogik finns det två termer som används, 
vilket är outdoor education och environment education.  Författarna presenterar en tredje 
definition environmental awareness, miljömedvetenhet.  

Att vistas utomhus skapar erfarenhet och ger upplevelser menar Dahlgren och Szczepanski 
(1997). För att erfarenhet ska ombildas till kunskap krävs det reflektioner. Författarna menar 
att potentialen inom utomhuspedagogik där pedagogikens medvetenhet kan skapa det 
meningsfulla lärandet. Det som utmärker lärandet i utomhusmiljöer kännetecknas framför allt 
av de tidigare berörda motiven, dvs. uppkomsten och utvecklandet av ett miljömedvetande. 
De menar dock inte bara medvetande och de riskerna för störande av balanser i naturen utan 
att vi människor är ett stort inslag i helheten i naturen. Utomhuspedagogik kan även ses som 
ett komplement till den litteratur barnen lär sig i klassrummet och skolan. Att få utöva något 
som barnen faktiskt har läst om påverkar deras kunskaps- och helhetsbild om naturen och 
miljön. Detta argument stärks av Lundegård et al. (2004) som menar att det finns en risk att 
skolan medverkar till att eleverna blir fyllda med kunskap men saknar förståelse för 
omvärlden. Skolans uppdrag handlar inte längre bara om att förmedla fakta och färdigheter 
utan även att skapa förståelse och förtrogenhet till sin omgivning. Brügge et al- (2004) menar 
att komplettera klassrummet med uterummet, kan det öka motivationen och nyfikenheten hos 
eleverna. Dahlgren och Szczepanski (1997) skriver att det är en historisk syn vi människor 
har, som får pedagoger att tro att lärandet måste äga rum på en speciell plats och tid dvs. i ett 
klassrum. Författarna menar att uterummet är ett mycket viktigt komplement till lärande i 
klassrummet, detta anser även Brügge et al. (2004).  

Forskning visar enligt Dahlgren och Szczepanski (1997) att en stor variation av naturpräglad 
utomhusmiljö ger en ökad koncentrationsförmåga och en bättre hälso- och motorisk 
utveckling.  I det samhälle vi lever i idag är skolklassrummet bara en av många 
lärandemiljöer. Utomhuspedagogiken utgör en stor och betydande del i framtidens lärande 
rum. En av de stora fördelarna med lärande i utomhusmiljöer är att alla sinnen mobiliseras, 
eleven förknippar sig själv med en upplevd situation. Brügge et al. (2004) menar att naturen 
erbjuder upplevelse och lärande med alla sinnen. Enligt Dahlgren och Szczepanski (1997) kan 
utomhuspedagogik ge en möjlighet att ta del av den ursprungliga människans villkor och även 
ge upplevelser av verkliga problem som kan stötas på i den naturliga naturen/skogen.  Ett 
aktivt ledarskap utvecklas mellan lärare och elever när aktiviteter genomförs i andra miljöer 
än i klassrummet, den vardagliga arbetsmiljön. Här kan föreställningar frigöras som utvecklar 
en trygghet i gruppen att få vara i naturen och samarbeta. Vidare menar Brügge et al. (2004) 
att naturen kan erbjuda båda dramatiska händelser och trygghet. Den kan ge möjlighet till nya 
attityder, värderingar och ny gemenskap.    
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2.3.4 Didaktik 
Brügge et al. (2002) skriver att utomhuspedagogiken är ett komplement till den traditionella 
pedagogiken, där lärande ofta sker inom fyra väggar. Den bör ses som en naturlig aspekt i all 
undervisning. Att vara utomhus i undervisningen ger barnen en möjlighet att använda alla sina 
sinnen i lärandeprocessen. Genom att arbeta med naturen ur olika perspektiv får man ett 
positivt förhållningssätt. Uterummet ger goda förutsättningar för en mer omväxlande och 
rörelseintensiv lärandemiljö. Lundegård et al. (2004) skriver att undervisningen kan flyttas ur 
klassrummet och som pedagog kan man använda sig av t.ex. skolgården, studiebesök på 
soptippen eller omgivande natur. Dahlgren et al. (2007) betonar att skolan ska utöka och 
kunna erbjuda elever regelbunden fysisk aktivitet innanför skolans schema. Författarna har 
studerat Lpo 94 och kommit fram till att de anvisningar som sägs i Lpo94 läroplanstillägg 
angående hur mycket tid som ska finnas för fysisk aktivitet per dag inte anges. Regeringen har 
givit uttryck för minst 30 minuter per dag. Bakgrunden till ett tillägg om mer fysik aktivitet är 
ökandet av antal alarmrapporter (Miljöhälsorapport, 2005) angående barn och ungdomar som 
rör sig alldeles för lite och inte äter helt rätt, vilket påverkar deras framtid. Dahlgren et al. 
(2007) menar att det finns bra svar och tillägg på problemet, vilket är pedagogikens budskap:  
 

- Kroppen sätter tanken i rörelse 

- Den kroppsliga aktiviteten främjar hälsan 

- Hälsa och lärande hör ihop. (s.13) 

Brügge et al. (2002) påpekar att ett viktigt steg för skolan är att gå ifrån den traditionella 
lärande miljön som äger rum inomhus. Idag sker lärandet i klassrummet och då är det viktigt 
med utomhuspedagogiken för att kroppen ska kunna tillgodose sitt behov av rörelse och 
hjärnans stimulans.  Utomhuspedagogiken kan bli ett betydelsefullt hjälpmedel för att 
tillgodose läroplanens ändamål. För att detta ska ske bör man tänka på  

 
- att se utemiljöns möjligheter till lärandemiljö 
- att arbeta i arbetslag utifrån problembaserat lärande 
- att arbeta tematiskt och ämnesövergripande 
- att arbeta med helheter där den personliga tryggheten har erövrats och då uterummet blir 

klassrum och läromedel  
- att se uterummet som ett komplement eller alternativ till inomhusmiljön 
- att lägga grunden till ett friluftsliv i förskola och skola (ibid. 26).  

 
Vidare skriver Lundegård et al. (2004) att utomhusdidaktik, det vill säga hur man undervisar 
utomhus, är en del av utomhuspedagogiken och för samman olika sidor hos lärandet, det 
språkliga, estetiska, känslomässiga, biologiska och kulturella. Att vara utomhus i 
undervisningen, då det sker ett annat sorts möte mellan den lärande och det som är föremål för 
lärandet, kan bidra med en mer äkta erfarenhet än om något beskrivs genom text och bild. När 
man har ett möte med det som finns i verkligheten skapas det nya frågor kring det man lär sig. 
”Böcker och planscher var inte nog, ville man verkligen erbjuda levande kunskap måste man 
också ut i det levande livet” (ibid. s.11). Om eleverna får röra vid, känna och agera i en fysisk 
miljö så ökar äktheten av det de ska lära sig. 

2.3.5 I praktiken 
Lärarförbundet (2005) skriver att ”Leken blir oftast kreativ och konstruktiv i skogen. Det blir 
färre konflikter eftersom det inte finns några leksaker att konkurrera om och inga staket som 
stänger in” (s. 16). Den arbetsmetod de arbetar efter på förskolan Kåsan går ut på att barnen 
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ska vara utomhus större delen av dagen, vilket fungerar. Genom att barnen får tillfälle till att 
vara utomhus och leka så ska barnen få en starkare naturkänsla och naturliga tillfällen att röra 
sig och på så sätt utvecklas motoriskt och fysiskt. Detta ska leda till en bättre förmåga till 
intellektuell inlärning.  

Enligt Lärarförbundet (2005) beskriver sig förskolan Morkullan som en hälsofrämjande 
förskola. I strävan att nå dit, till vara denna skola tog de ett beslut och var överens om barnens 
miljö är en extra pedagog. Det är meningen att förskolans gård ska stimulera barnens naturliga 
rörelsebehov, hela tiden. Förskolläraren Marie Seger säger: 

Vi tycker att det är viktigt att lägga ner arbete på miljön, både inne och ute. Den ska vara 
tillgänglig för barnen och tillgodose deras behov och intressen. Vara vacker och stimulera barns 
alla sinnen och naturliga rörelsebehov. Och uppmuntra till lek, för i leken kommer allt det in 
som vi tycker är hälsofrämjande (ibid. s. 46). 

Lärarförbundet (2005) säger att även om man inte har tillgång till en skog kan man förvandla 
en asfaltsbelagd skolgård till ett spännande uterum. ”Enligt barnkonventionen har barn rätt att 
uttrycka sin åsikt om allt som angår dem och de gäller i högsta grad den egna gården” enligt 
Eva Norén-Björn (s. 33). Det är viktigt att barnen får vara med och påverka hur skolgården 
ska se ut, följ med dem runt gården så att de får peka ut vad de tycker är viktigt, och ta hänsyn 
till deras åsikt, detta argument stärks av Skolliv.nu (2007). De menar att det är viktigt att ta 
hänsyn till både den yttre och inre miljön på skolan och planera dem med samma omsorg. Om 
både barn och vuxna i skolan får vara med och planera utformningen tillsammans med 
kvalificerade utvecklare för uterum, ”kan skolgården bli en trygg, säker och stimulerande 
miljö för lek, kunskap, utveckling och avkoppling”. Lundegård et al. (2004) betonar också att 
det är viktigt att engagera barn, personal, skolledning, föräldrar, fastighetsförvaltare och 
landskapsarkitekter inom frågorna som rör utomhusverksamheten. En förståelse och kunskap 
för utevistelsens positiva följder på såväl hälsa, motorisk utveckling och elevernas 
koncentrationsförmåga och lärande är viktiga delar i ett utomhusdidaktiskt sammanhang.  
 
Lundegård et al. (2004) skriver att alla kunskapsområden kan praktiseras, mer eller mindre, i 
utomhusmiljö. Det är viktigt att lärandet får ske i olika sammanhang och situationer.  
Utemiljön kan vara en aktuell kunskapskälla då det finns rikt med underlag för att studera 
såväl nutid, framtid och även göra historiska återblickar inom diverse ämnen.  
 

Vår utgångspunkt är att verklighetsanknytning och utemiljö kan vara av varierande slag. Den 
kan vara allt från skolgården, parkerna och staden vi bor i, till landsbygdens miljöer med dess 
skogslandskap, sjöar och vattendrag. Syftet med utomhusundervisningen är att öka 
autenticiteten, motivationen och den studerandes personliga upplevelse av olika natur- och 
kulturmiljöers innehåll – särdrag vilka kan förmedla en stark tidskänsla och underlätta inlevelse i 
själva lärandesituationen ... Därför är utemiljön en lika självklar lärandemiljö för 
utomhuspedagogiken som ett bibliotek, virtuell verklighet, eller ett klassrum är för den 
traditionella pedagogiken (s. 12). 

 

2.3.6 Problematik 
Bergholm (2006) skriver att lärare ser vissa hinder med att vara utomhus i undervisningen. 
Det kan vara saker som ”för stora grupper och för få vuxna, tidsbrist, skolans läge, 
transportproblem, brist på pengar och egen kompetens inom kunskapsområdet” (§ 2). Detta 
påpekar Lundegård et al. (2004), som anser att det krävs en hel del för att utveckla 
utomhuspedagogiken. Det behövs inte bara utbildning av pedagoger utan också en mer tydlig 
formulering i styrdokumenten. Det krävs också ett ökat ekonomiskt stöd för att kunna ta sig ut 
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i naturen. Vidare menar Bergholm (2006) att de lärare som har naturen i närheten ser färre 
hinder än de som har en längre bit till naturen. Det kan också vara så att vissa elever inte är 
vana att vistas utomhus.  Det är en stor fördel om man redan vid tidig ålder i skolan vänjer 
barnen med att vara utomhus. Det är betydelsefullt att man vid landets lärarutbildningar 
lägger ett annat fokus på utomhuspedagogiken än vad man gör idag. Det är väldigt viktigt att 
lyfta fram utomhuspedagogiken som utbildningsområde.  
 
Dahlgren et al. (2007) menar att vi människor måste ta hänsyn till det moderna samhällets 
utveckling och i och med detta försöka skapa utomhuspedagogiska rum i de miljöer som 
saknar skog. Det som bör göras är att bevara de tätortsnära skogar och grönområden som 
råder i vårt samhälle men försöka anlägga och utveckla parker i närheten till innerstan och 
bostadsområdena. Dagens samhälle är på väg mot ett triangelområde där de tre punkterna till 
stor del består av ungdomars rörelse av hemmet, köpcentrum och skolan. Till sist vill man 
lyfta fram att det är dags att bryta upp detta mönster och utveckla det hälsofrämjande 
perspektiv som bör råda i dagens samhälle och skola. Det som ska göras är att lyfta in 
landskapet i skolan och skolan måste ut i landskapet. Förutsättningarna för att detta ska ske är 
att eleverna under skoltid kan sammanbinda skolans hälsoprofil och plats med alla ämnen som 
eleverna läser i skolan. Bergholm (2006) skriver vidare att föräldrar ibland kan vara osäkra 
när det gäller utomhusundervisning. Det är viktigt att man som skola ger tydlig information 
om vad man vill uppnå med utomhusundervisningen och låter föräldrarna få en insyn i 
arbetet. Att eleverna inte heller har ordentliga kläder kan vara ett problem. ”Se till så att 
eleverna är ordentligt rustade för utevistelse samt att de känner sig torra, varma och mätta” (§ 
8). Att vara väl förberedd är en viktig del i utomhuspedagogiken. 
 
En del av det uppdrag du har som pedagog är att utgå ifrån vad eleverna har för erfarenheter 
och föreställningar och detta bör också omfatta deras relation till naturen menar Lundegård 
m.fl. (2004). Många elever har inte någon erfarenhet av att vistas ute i naturen och för dem 
kan utomhuspedagogik komma att betyda oro, otrygghet och obehag, detta håller även Brügge 
m.fl. (2004) med om. För att få en relation till naturen krävs det att man regelbundet vistas ute 
i alla väder och årstider. Elevernas första lärande i naturen kan för pedagogen vara en 
frustrerande period då eleverna ger uttryck för sin ovana, osäkerhet och otrygghet genom att 
vara högljudda, stökiga och okoncentrerade. Så småningom blir eleverna mer avslappnade 
och fokuserade i sitt förhållningssätt till naturen som alternativ lärmiljö. I enlighet med 
Lundegård m.fl. (2004) anser Brügge m.fl. (2004) att när pedagogen tar med barnen ut till ett 
alternativt klassrum så innebär detta en mer okontrollerad och oförutsägbar situation men 
även att i och med detta skapas det möjligheter för en situationsanpassad och flexibel 
inlärning.  

2.3.7 Ett exempel ur verkligheten 
Olsson (2002) berättar om en skola som utgår ifrån utomhuspedagogik. I boken Skolgården 
som klassrum presenterar författaren Coombes School som ligger strax utanför London. 
Coombes School är känd för sin speciella skolgård och dess omgivning, skolan är som en stor 
lärobok fylld med kunskap. Det är en plats för upplevelse och lärande på ett tvärvetenskapligt 
sätt.  
 
Vidare skriver författaren att skolan har många aktiviteter som berör utemiljön och 
utomhuspedagogik. Det finns ett stort engagemang och en stor drivkraft hos såväl rektor som 
personal på skolan. Coombes skolgård är en alldeles egen värld och det största klassrummet 
som skolan har att tillgå. Skolan arbetar tematiskt och jobbar efter årstiderna då de anser att 
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det är viktigt att jobba med det som sker här och nu – att fånga ögonblicket. Barnen får 
chansen att använda alla sina sinnen och hela sin kropp när de utforskar omvärlden enligt 
Olsson (2002).  
 
Utformningen av Coombes skolgård är väl genomtänkt berättar Olsson (2002) (Se bilaga 4). 
Skolgården utgörs av olika rum som är tydligt avgränsade från varandra med väggar och 
öppningar eller grindar som sammanbinder platserna. Skolgården består av varierande 
omgivningar så som den asfalterade lekplatsen närmast skolbyggnaden och de kringliggande 
grönområdena. Dessa faktorer inspirerar barnen till nya upptäckter och erfarenheter. På den 
asfalterade lekplatsen (se bilaga 4) finns en stor målad cirkel som består av tio stycken cirklar 
som representerar de olika rum som skolgården består av.   
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3. Metodologi 
En empirisk undersökning har genomförts i form av en enkätundersökning och 
intervjuundersökning. I enkätundersökningen har det valts att ha en blandning av fasta och 
öppna frågor. Denna metod har valts för att få fram både en kvantitativ mängd data och även 
för att få fram respondenternas synpunkter angående ämnet. I intervjuundersökningen har det 
valts att använda semistrukturerade frågor. Detta är för att ge respondenten en chans att få 
uttrycka sina egna åsikter, vilket är tyngdpunkten i undersökningen.  

3.1 Enkätens utformning 
Enkäten utformades på så sätt att den inleds med att respondenterna får fylla i det som Stukát 
(2005) kallar bakgrundfrågor. Detta kan vara frågor om deras kön, ålder, verksamma år som 
lärare och ämnesinriktning. Det är viktigt att ha ordningsföljden på frågorna i åtanke och gå 
från enkla frågor som är lätta att besvara till de mer svåra frågorna. Om det ska ställas 
känsliga och svåra frågor passar det bäst att placera dessa i slutet på enkäten. ”Den som svarar 
är då varm i kläderna och vill gärna slutföra uppgiften” (s.47).   

Enligt Denscombe (2000) är öppna frågor sådana som låter respondenten själv formulera 
svaret men även längden på svaret och innehållet. Det som är bra med öppna frågor är att 
respondenten får möjligheter att uttrycka sig med egna ord. Fördelen med öppna frågor är 
enligt Denscombe (2000) att ”den information som samlas in genom svaren med stor 
sannolikhet kommer att återspegla hela rikedomen och komplexiteten i respondentens 
synpunkter” (s. 122). Vid användandet av fasta frågor finns det en struktur som endast tillåter 
svar som passar in i förutbestämda kategorier t.ex. Ja eller Nej. Fasta frågor är lämpliga vid 
framtagandet av kvantitativ data. Stukát (2005) skriver att förutsättningen för att kunna göra 
ett strukturerat frågeformulär är att man har god kännedom om det man vill fråga om. Om 
man ej vet detta så är risken stor att man får information från respondenterna som inte har 
med ämnet att göra eller ställa frågor på ett felaktigt sätt.  

Vidare skriver Stukát (2005) att man ska vara försiktig med att ställa frågor med ja eller nej 
som svarsalternativ. Många gånger kan det ge ett alltför brett mått. Oftast kan man få fram 
mer nyanserad information om alternativen är flera. Man kan också vid fler svarsalternativ 
utesluta det mer neutrala alternativet för att förmå respondenten till att ta ställning. En enkät 
kan bestå av både ostrukturerade och strukturerade frågor. Man bör vara konsekvent i sitt sätt 
att fråga men vissa avvikelser kan göras om man är säker på att inte förvirra respondenten. 
Patel och Davidson (2003) menar när man använder sig av enkät har man den minsta 
möjligheten att kontrollera tillförligheten i förväg. Det enda man kan göra är att hoppas på att 
de som ska besvara enkäten har uppfattat den som det är tänkt.  

3.2 Intervjuns utformning 
Patel och Davidson (2003) skriver att vid intervju kommer motivationen från de iblandade att 
påverkas av den personliga relationen som uppstår mellan respondent och intervjuaren. Det är 
viktigt att visa förståelse och intresse för den som blir intervjuad. Det gäller att tänka på att vi 
inte endast talar med hjälp av ord utan att även gester och mimik kan uppmärksammas. 
Denscombe (2000) menar att för att kunna besluta sig för att använda sig av intervjuer så 
måste det tas ställning till två frågor för att veta om det är ett klokt alternativ. De två frågorna 
är följande ”Behöver undersökningen verkligen den typ av detaljerad information som 
intervjuer ger?, är det förnuftigt att förlita sig på information som samlas in från ett litet antal 
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informanter?” (s. 132). Intervjun är uppbyggd av en blandning av semistrukturerade och 
ostrukturerade frågor.  Vidare skriver Denscombe (2000) skriver att när man använder sig av 
den sortens frågor så läggs det stor vikt på respondentens egna reflektioner. Denna typ av 
intervju låter den intervjuade få en chans att utveckla sina idéer och tankar och uttrycka det 
med sina egna ord. ”Svaren är öppna och betoningen ligger på den intervjuade som utvecklar 
sina synpunkter” (s.135). I enighet med Patel och Davidson (2003) har det i undersökningen 
valts att inte använda strukturerade frågor då den sortens frågor inte lämnar så mycket 
utrymme för intervjupersonen att svara.  

Patel och Davidson (2003) menar att det är viktigt att utveckla frågeguiden systematiskt. I 
vilken ordning frågorna ställs spelar stor roll. Tekniken som använts vid utformningen av 
intervjufrågor är att utgå från mer öppna frågor för att sedan gå in på mer specifika frågor. 
Den metod som valts är en kvalitativ metod där den intervjuade ges mycket utrymme att svara 
på frågorna. ”Syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper och 
beskaffenheter hos något, t.ex. den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något 
fenomen” (s.78) 

3.3 Etiska principer 
Stukát (2005) skriver att under undersökningsprocessen så är det viktigt och nödvändigt att ha 
de etiska principerna i åtanke. Rätten och möjligheterna en forskare har i sin undersökning 
måste ifrågasättas och även ställas emot det kravet att skydda individerna som deltar. Det 
finns fyra krav som beskriver etiska principer som bör uppmärksammas, dessa fyra krav är 
informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. De som deltar i 
undersökningen ska enligt informationskravet ska få veta vilket syfte studien har och även att 
det är frivilligt att delta, de får när som helst avbryta sin medverkan. I informationen som 
föregår undersökningen ska det framgå vem som är ansvarig för forskningen och vilken 
institution som är anknuten till forskaren. Hur undersökningen ska gå till och vilket syfte ska i 
stora drag beskrivas för dem som deltar, det är också viktigt att berätta hur resultatet kommer 
att redovisas. Detta har i undersökningen gjorts med hjälp av ett missivbrev (se bilaga 1) där 
respondenterna blev informerade om undersökningen som skulle göras. Det gjordes även ett 
besök på de undersökta skolorna där syftet med undersökningen presenterades. Författaren 
menar att en deltagare i en undersökning i enlighet med samtyckeskravet själv har rätten att 
bestämma över sin med verkan. I vissa fall måste även tillstånd från vårdnadshavare skaffas. 
Detta gäller till exempel om de som är med i undersökningen är under 15 år och 
undersökningen är etiskt känslig. Om man är en deltagare i en undersökning så ska man själv 
ha rätt att bestämma om, hur länge och på vilka villkor man ska delta, detta har 
respondenterna i undersökningen informerats om. Forskaren har rätten att motivera deltagarna 
men ska ej utsätta dem för påverkan när det gäller deras deltagande.  

Vidare menar Stukát (2005) att enligt konfidentialitetskravet så måste man ta hänsyn till att de 
medverkande är anonyma. De som medverkar ska vara helt medvetna om att alla uppgifter 
som insamlas kommer att behandlas konfidentiellt och att sådant som kan identifiera 
informanten inte kommer att nämnas i någon rapport. Det rekommenderas att forskaren frågar 
om deltagarna vill veta var forskningsresultaten kommer att publiceras och även fråga om de 
vill ha en kopia av undersökningen. Detta har tagits i hänsyn genom hela undersökning och 
respondenterna har blivit informerade om sin anonymitet. Enligt nyttjandekravet så får den 
information som man i undersökningen inhämtat endast användas som forskningsändamål. 
Informationen får inte användas för annat än vetenskapliga syften och inte heller i 
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kommersiellt syfte. Den information som insamlats i denna undersökning är enbart till för 
detta examensarbete.  

3.4 Urval 
Stukát (2005) skriver att många gånger är det självklart att välja vilka som ska delta i 
undersökningen. I vissa fall då gruppen är liten så kan alla delta. I urvalsprocessen av 
skolorna som skulle svara på enkäterna föll valet på två skolor i Mellansverige vilka har 
åldrarna F-6, vilket är den ålder vi undersöker angående användandet av uterummet. Skolorna 
är miljöskolor. Ett annat kriterium var även att de ska ha en skolgård. Totalt har två skolor i 
Mellansverige deltagit i undersökningen, detta för att få fler respondenter att välja mellan. 
Studien går ej ut på att jämföra de två utvalda skolorna med varandra, utan det är åsikterna 
hos de enskilda pedagogerna som är i fokus. Alla pedagoger på skolorna blev ombedda att 
delta då grupperna inte var alltför stora och även för att det kan komma att ske ett visst 
bortfall.  

Urvalet av respondenter för deltagande i intervjuer gjordes utefter vilka som var villiga att 
delta. Det krav vi ställde på vår respondent var att det skulle vara en verksam pedagog inom 
skolan, sådant som ämnesinriktning och kön var inte det som ligger i fokus för 
undersökningen. Det spelade ingen som helst roll om de hade en negativ eller positiv åsikt 
angående utomhuspedagogik. Förfrågan om deltagande i intervju har gjorts på två skolor där 
undervisning bedrivs för år F-6. De respondenter som deltog i intervjuerna var fyra stycken 
kvinnliga pedagoger som bedriver undervisning i år 1-3.  

3.5 Svarsfrekvens och bortfall 
Stukát (2005) skriver att det vanligtvis förekommer ett bortfall inom de flesta 
undersökningarna. Det är en vanlig fråga var gränsen går för hur mycket bortfall det får finnas 
för att undersökningen ska vara tillförlitlig. Det finns dock ingen generell gräns för hur 
mycket bortfall det får finnas utan varje undersökning är av egen karaktär och har sina 
speciella problem. Det brukar skiljas mellan externt och internt bortfall. Med externt bortfall 
menar man de som av någon anledning inte vill vara med i undersökningen eller som inte 
kunde nås för att tillfrågas. När man väl fått tag i sin undersökningsgrupp kan man få ett 
internt bortfall om någon inte svarar på en viss fråga eller ej kan studeras på det sätt som var 
avsett från början. Orsaken till bortfallet kan ofta bero på forskaren själv, t.ex. i form av 
dåliga frågor som inte går att besvara. Några andra vanliga skäl till bortfall är att man ej 
lyckats nå de utvalda respondenterna. Det är enligt Stukát (2005) viktigt att tänka igenom 
lämpliga åtgärder och att ha bra stöd för att motverka bortfallet. Han nämner t ex att styrka 
anonymitetsskyddet, utforma frågorna på ett annat sätt, presentera varför studien är viktig och 
ge ett löfte om att de deltagande kommer att få ta del av det klara resultatet. 

”Att skapa en relation till sina informanter – ringa eller träffa dem, presentera sig på en 
skolkonferens – och på olika sätt visa sin tacksamhet kan påverka och motivera många att delta” 
(ibid. s. 65).  

Denscombe (2000) skriver att med svarsfrekvens så menar man den del av enkätformulär som 
besvarats fullständigt och återlämnas enligt instruktionen. Något man brukar utgå ifrån är att 
alla inte kommer att återlämna enkätformuläret. Bra forskning försöker dock att minska 
mängden av uteblivna svar. Vissa saker kan påverka människors vilja att delta i 
undersökningen. T ex egenskaper hos respondenten, ämnet för undersökningen, intervjuarens 
yttre och det sociala klimatet. Vidare skriver Denscombe (2002) att när det gäller egenskaper 
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hos respondenten så är det så att vissa människor inte är lika villiga att delta som andra. Saker 
som ålder, kön och hur stressad en person är kan påverka. Kring ämnet för undersökningen 
kan nämnas att om undersökningen berör mer intima frågor eller generande ämnen så kommer 
troligen svarsfrekvensen antagligen bli låg. Intervjuarens yttre kan även det påverka då det 
oftast är så att respondenten behöver känna sig bekväm i forskarens närhet. Det är viktigt att 
forskaren ej uppträder på ett sätt som kan uppfattas fientligt eller dåligt av respondenten. 
Socialt klimat betyder att inom vissa organisationer eller företag så känner kanske inte 
respondenten att denne har rätt eller frihet att uttrycka sina åsikter, oavsett var det hotfulla 
klimatet existerar och varför så kan det sänka svarsfrekvensen. 

3.6 Genomförande 
Den första kontakten med skolorna togs via e-post. Kontakt togs med Lärarutbildarlagets 
kontaktperson, i texten vidare nämnd som LK, med en förfrågan om vi kunde få komma och 
presentera vår undersökning och be personalen om att medverka. Därefter planerades ett 
personligt möte med skolornas personal, där idén och undersökning presenterades kort. I 
samtycke med LK på båda partnerskolorna delades enkäterna (se bilaga 2) ut vid ett 
gemensamt möte med personalen närvarande under en konferens. Med enkäten fick även de 
deltagande ett missivbrev (se bilaga 1). Här fick vi en chans att personligen presentera vilka vi 
var och varför vi ville ha hjälp med enkätundersökningen. Vi fick också tillfälle att 
personligen försöka motivera respondenterna till att delta i vår undersökning.  

Resultatet av enkätundersökningen presenteras med hjälp av diagram. Vilken typ av diagram 
som används med hjälp av resultatet från enkäterna blev beslutat i samråd med vår 
handledare. Ett antal diagram gjordes i olika utkast och i samråd med handledaren bestämdes 
det vilken diagramtyp som skulle användas. Utifrån enkätsvaren har även vägledning givits 
när det gäller att skapa intervjufrågorna (se bilaga 3). Intervjufrågorna är en fördjupning av 
enkätfrågorna men även en fördjupning på svaren vi fått.  

Innan intervjuerna ägde rum förekom det en kontakt både via e-post och personligen ute på 
skolorna för boka tid för intervjuer. En intervju blev flyttat till en senare tidpunkt på grund av 
sjukdom, detta var inget som påverkade datainsamlingen. Intervjuerna genomfördes av oss 
båda, med en pedagog i taget. Ljudupptagningen av intervjuerna gjordes på en mp3-spelare 
och anteckningar fördes kontinuerligt för att underlätta den kommande transkriberingen. Valet 
att använda sig av ljudupptagning och anteckningar gjordes i syfte om något skulle ske med 
det inspelade materialet.  

3.7 Dataanalys 
När alla enkäter samlats in räknades svarsfrekvensen ut. Diskussioner skedde tillsammans 
med handledaren för att komma överens om layout till enkätdelen av resultatet. Resultatet 
sammanställdes till diagram och en beskrivande text som förklarar diagrammet. Pedagogerna 
gav även kommentarer till vissa av enkätfrågorna, dessa redovisas under diagrammet vid de 
aktuella frågorna. Det har gjorts en kategorisering på en fråga för att förtydliga resultatet.  

När de fyra intervjuerna var genomförda transkriberades svaren från samtliga med hjälp av 
ljudupptagningen från mp3-spelare och med anteckningar som stöd. När transkriberingarna 
var färdiga raderades ljudfilerna från spelaren. Ett medvetet val som gjordes var att inte 
kategorisera de svar som gavs i intervjuerna då det är innehållet i svaren som är relevanta och 
inte vem som sagt vad. Av de tolv intervjufrågorna har det valts ut åtta som kommer att 
redovisas i resultatdelen. Dessa kommer att skrivas som en sammanfattande text av 
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intervjusvaren från respondenterna under respektive fråga. Urvalet av frågorna har gjorts med 
hänsyn till syftet med arbetet och med frågeställningarna i åtanke. Analysen av enkäterna och 
intervjuerna redovisas tillsammans under rubriken resultatdiskussion. 



4. Resultat 
Resultatets upplägg bygger på de två datainsamlingsmetoder som använts i undersökningen 
(enkät och intervju). För att förtydliga resultaten ur enkätundersökning har det utformats 
figurer. En av enkätfrågorna har valts att belysa med en kategorisering. I intervjun har det 
valts att lyfta fram det viktigaste resultatet för undersökningen som syftar till 
forskningsfrågorna.  

4.1 Enkäter 
I undersökningen skickades det ut 23 enkäter till de två skolorna där undersökningen skulle 
ske. Utav de utskickade enkäterna fick vi tillbaka 18 besvarade enkäter och fem som ej var 
ifyllda. Svarsfrekvensen var 78 %. Medelåldern på respondenterna var 45,7 år. Av de 18 som 
svarade var 16 stycken kvinnor och 2 stycken män. 

1. Hur mycket tid spenderar Du utomhus med barnen, i den dagliga undervisningen, det 
vill säga utanför rasten? (uppskattningsvis/vecka) 

På frågan hur mycket tid som pedagogen spenderade utomhus med barnen/vecka, i den 
dagliga undervisningen utanför rasten visade att fem respondenter inte spenderade någon tid 
alls. Sex respondenter spenderar en timma, medan fem är ute en till tre timmar. Det var två 
respondenter som sa att de spenderade upp till fem timmar utomhus i den dagliga 
undervisningen per vecka (figur 2).  

         

Figur 2: Tid spenderad utomhus/vecka 
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Nedanför visas en kategorisering över hur tiden som spenderas utomhus, är fördelat över de 
olika åldersgrupperna. I förskoleklass angav två respondeter att det var ute tre till fem timmar 
per vecka. På lågstadiet fanns det en spridning av hur mycket tid som respondenterna 
spenderar utomhus, två av respondenterna var ute noll till en timma de övriga fyra var ute en 
till tre timmar per vecka. Även på mellanstadiet fanns det en spridning då fem av 
respondenterna inte spenderade någon tid ute alls per vecka och fyra av respondenterna var 
ute noll till en timma per vecka. En av respondenterna från mellanstadiet var ute en till tre 
timmar per vecka (figur 3).  

 

Figur 3: Tid ute beroende på åldersgrupp/vecka 

    
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

18 

 



2. Anser Du att det främjar barnens hälsa att arbeta utomhus? Motivera ditt svar! 

På frågan om pedagogerna ansåg sig att det främjade barnens hälsa att arbeta utomhus, 
svarade 17 respondenter av 18 ja. En av de 18 lämnade inget svar. Detta visar att 94 procent 
av respondenterna ansåg att det främjade barnens hälsa att arbeta utomhus (figur 4). 

 

Figur 4: Främjar det barnens hälsa att arbeta utomhus? 

Pedagogernas kommentarer till frågan: 

Fler av respondenterna menade på att det är stimulerande för barnen att få arbeta utomhus då 
alla sinnen berörs och att de lär sig med hela kroppen. De poängterade även att det är viktigt 
för barnen att få frisk luft och att få röra på sig. Några av respondenterna ansåg att uterummet 
bidrar med en större yta för barnen att röra sig på. Någon nämnde att det är bra för barnen att 
få vara ute i alla sorters väder och göra barnen bekanta med skogen. En av pedagogerna drar 
en koppling mellan kunskap och natur. Denne säger ”Öka barnens kunskap om naturens 
resurser. Lära sig ta hand om naturen.” 
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3. Finner Du att det gynnar barnens medvetenhet och kännedom om miljön, genom att 
arbeta utomhus? (Med miljö menar vi naturen och omgivningen). Motivera ditt svar! 

På frågan svarade 17 av 18 respondenter att det tyckte att barnens medvetenhet och kännedom 
om miljön gynnades genom att arbeta utomhus. En av respondenterna angav inget svar i 
enkätundersökningen (figur 5).  

 

Figur 5: Gynnar det barnens kännedom om miljön, genom att arbeta utomhus? 

Pedagogernas kommentarer till frågan: 

Många av respondenterna ansåg att barnens vistelse i naturen ger dem möjlighet att lära sig 
om den och även lära sig tycka om naturen. De menade att i naturen kan man också få 
kunskap om sådant som djur, växter och träd. En respondent menar att genom 
utomhuslektioner så får barnen tillfälle till diskussioner och kunskaper kring miljön och 
jordens resurser. En av respondenterna anser att det är viktigt att utomhuspedagogiken ska 
genomsyra undervisningen och vara en naturlig del. En annan respondent säger ”Jag är 
övertygad om att det bästa sättet at lära känna miljön/naturen och uppskatta den är genom att 
vistas i den och uppleva!” 
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4. Anser du att det finns tid för uteverksamhet på schemat? Motivera ditt svar! 

På frågan om pedagogerna känner att det finns tid för uteverksamhet på schemat svarade 15 
av 18 att de hade det. Tre respondenter ansåg sig inte ha tid för uteverksamhet på schemat. 
Det visar att 83 procent av dem som deltog i enkätstudien har tid på schemat för 
uteverksamhet (figur 6).  

 

Figur 6: Finns det tid för uteverksamhet på schemat? 

Pedagogernas kommentarer till frågan: 

Nästan alla respondenter är överens om att de har tid för uteverksamhet. De menar att det är 
de själva som planerar sin undervisning och bestämmer över var tiden spenderas. De anser att 
det beror på hur de själva prioriterar och en av pedagogerna menar att ”Tid finns om intresse 
finns”. Flera respondenter resonerar kring det faktum att vid de tillfällen de ska bedriva 
lektioner utomhus så behövs det fler pedagoger. Ofta känner de att detta inte är möjligt. En av 
respondenterna har skrivit ”Dessutom krävs oftast två pedagoger vid dessa tillfällen vilket kan 
begränsa möjligheterna”.  Vissa av respondenterna har också schemalagda tillfällen där de 
arbetar utomhus och fler av de andra pedagogerna menar på att det går att arbeta med många 
ämnen utomhus.  
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5. Tycker du att tidsaspekten är något som du kan påverka? Om ja, på vilket sätt? Om 
nej, varför inte? 

På frågan om tidsaspekten är något som pedagogen kan påverka svarade 12 av 18 att de kunde 
det. Fyra av respondenterna ansåg sig inte kunna påverka tiden. Från enkätsvaren på denna 
fråga var det två respondenter som inte angav något svar. Detta visar att 66 procent kan 
påverka tiden för uteverksamhet på schemat medan 22 procent inte kunde det (figur 7).  

 

Figur 7: Kan du påverka tiden för uteverksamhet på schemat? 

Pedagogernas kommentarer på frågan: 

Här var de flesta respondenterna eniga om att det är de själva som bestämmer över den tid de 
har till sitt förfogande vid schemaläggning. En av dem menade att det var en 
”prioriteringsfråga” och menar på att det ofta finns andra ämnen som går före.  
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6. Nämn minst tre saker som enligt Dig, bör finnas på en skolgård? Motivera ditt val av 
saker. Kommer du på fler exempel så får du gärna nämna dem. 

På frågan vad som bör finnas på en skolgård enligt pedagogerna själva hade 89 procent svarat 
att det behövs plats för bollspel på skolgården. Följt efter det kommer föremål som målade 
ytor med 55 procent, klätterställning 50 procent och sedan presenteras resten av de exempel 
som gavs som svar på enkätundersökning i tabell 1.   

Tabell 1: Föremål på skolgården 

Föremål på skolgården Antal lärare Antal lärare % 
Plats för bollspel 16 89 %
Målade ytor * 10 55 %
Klätterställning 9 50 %
Gungor 7 39 %
Sandlåda 7 39 %
Skog 6 33 %
Skolträdgård 4 22 %
Träd 4 22 %
Sol/regnskydd 3 17 %
Gröna ytor 2 11 %
Vattenfontän 1 5 %
Rabatter 1 5 %

 * Hagar, bollrutor, King out rutor. 

Alla respondenter angav olika föremål som de anser bör finnas på en skolgård. Föremål som 
bänkar och bord nämns som bra att ha för den sociala samvaron. Flera respondenter föreslog 
bollspel, som t.ex. fotboll och basket, och sa att detta var bra för samarbetet. Föremål som 
bollplank, sandlåda och klätterställning främjar enligt flera respondenter den motoriska 
träningen, en respondent önskade även att det skulle finnas någon typ av motorikbana. Flera 
respondenter svarade att de fick tillbaka pigga och glad barn efter rasterna, en respondent 
svarade att ”Läraren får bättre undervisningsmöjligheter”. Föremål som enligt pedagogerna 
ger naturupplevelser var att det skulle finnas träd, rabatter och gröna ytor. Ett flertal av 
respondenterna angav i undersökningen att de önskade mer föremål som skolträdgård och 
sol/regnskydd, för att kunna bedriva utomhuspedagogik. Resultatet har valts att kategoriseras i 
en tabell (se tabell 2).  
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Tabell 2: Kategorisering av vad som bör finnas på en skolgård.  

Kategori:  Underkategori: Definition:  Exempel som 
tillhör kategorin:  

- Social 
samvaro 

”Barn leker och 
kommunicerar på bättre sätt 
om skolgården ät trevlig” 

”Föremål som bänkar och 
bord främjar gemenskapen” 

Bänkar och bord 

 

Rast 

- Samarbete ”Saker som inspirerar till 
rörelse och lek och 
samarbete”  

Bollspel 

”Klätterställning: tränar 
även motorik”  

Bollplank, sandlåda,  
klätterställning och 
motorikbanor 

- Ren motorisk 
träning 

”Saker att klättra på” Stubbar och stenar 

Motorisk träning 

- Lugn för 
lärande i 
klassrummet 

”Avkoppling för att kunna 
koncentrera sig på 
skolarbetet” 

”För att få tillbaks glada och 
pigga barn efter rasten” 

De måste få springa 
av sig så det blir 
lugn och ro i 
klassrummet. 

- Endast vistelse 
(upplevelse) 

”Viktigt för eleven att ha 
något kreativt att göra samt 
ngt mysigt att titta på” 

Träd, rabatter och 
gröna ytor 

Naturupplevelser 

- Undervisning ”Jag tror att jag skulle lägga 
undervisningen utomhus i 
större utsträckning om 
skolgården innehöll en 
skolträdgård… där barnen 
kunde arbeta” 

Skolträdgård, 
sol/regnskydd 
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7. Hur viktig roll har skolgården anser du? Motivera ditt svar! 

 a) för elevens behov 

Pedagogernas kommentarer på frågan: 
”Den är viktig eftersom det är elevernas fria tid under skoltid.” 

”Viktigt att det finns möjlighet för eleverna att röra på sig.”  

”Avkoppling och social träning.”  

”Skolgården är mycket viktig. Där kan eleverna få leka både fritt och mer strukturerat. 
Främjar gemenskap och motorisk träning.”  

”Behöver röra sig efter suttit inne.”/ ”Barn behöver stora ytor att röra på sig.”  

”Viktigt för eleven att ha något kreativt att göra.” 

  

b) för lärarens behov 

Pedagogernas kommentarer på frågan: 

”Lika viktigt med fin yttre miljö som inre. Stökig miljö är negativ för alla.”  

”Läraren får bättre undervisningsmöjligheter. Undervisa inomhus och utomhus.”  

”För att få tillbaka glada och pigga barn efter rasten.”  

”Möjlighet till gemensamma lekar och aktiviteter.”  

”Det ger bra inlärning och idrottsmöjligheter.”  

”Jag tror att jag skulle lägga undervisningen utomhus i större utsträckning om skolgården 
innehöll en skolträdgård och en utemiljö med bänkar och bord där barnen kunde arbeta.”  

”Bra om det finns växtlighet att studera.”  

 



8. Har du någon utbildning inom utomhuspedagogik? (Om nej, skulle du då vilja ha 
det? I så fall vilken sorts utbildning? Om ja, Vilken utbildning har du? Tycker du att 
den är tillräcklig?) 

På frågan om pedagogerna hade någon utbildning i ämnet utomhuspedagogik svarade 11 av 
18 att de hade någon form av utbildning i utomhuspedagogik, medan de resterande sju inte 
hade någon utbildning i ämnet. Detta visar att 61 procent av dem som genomförde 
enkätstudien hade utbildning inom utomhuspedagogik och 39 procent inte hade det (figur 8).  

 

Figur 8: Har du någon utbildning i utomhuspedagogik? 

Pedagogernas kommentarer på frågan: 

Flera av de respondenter som hade någon form av utbildning i utomhuspedagogik menade att 
de fått det inom sin lärar-/förskolelärarutbildning. En av respondenterna sade att 
”Lärarutbildningen på 70-talet hade mycket utomhuspedagogik”. En del av pedagogerna sade 
att de inom andra kurser fått utbildningen t.ex. idrott, geografi, bild och naturkunskap. Många 
av respondenterna har varit på naturskola och därigenom fått utbildning, främst inom 
utomhusmatematik. En av respondenterna angav var utbildningen hade skett, ”Naturskolan, 
men behöver fyllas på med jämna mellanrum.” 

Av de som svarade nej menade alla utom en pedagog att de gärna ville utbilda sig i 
utomhuspedagogik. En av dem sade ”Jag utbildar mig gärna. Praktiska tips!” Det var en 
pedagog som inte hade utbildning i utomhuspedagogik och ansåg att ”Behöver inget mer som 
det känns nu.” 
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4.2 Intervjuer 
I undersökningen gjordes det fyra intervjuer på två olika skolor. Pedagogerna är kvinnor och 
undervisar i år 1-3. Intervjuerna bestod av tolv frågor (se bilaga 1). Utav de tolv frågorna har 
det valts ut åtta för redovisning i resultatet som stöder syfte och frågeställningar. Intervjuerna 
är redovisade som en sammanfattning av transkriberingarna. Några av respondenternas åsikter 
har betonats med citat för att poängtera tanken. 

Fråga 1: Vad är utomhuspedagogik för dig? 

Alla respondenter anser att utomhuspedagogik är att bedriva en pedagogisk verksamhet 
utomhus. De menar att barnen inte bara går ut och leker fritt utan pedagogen har en baktanke 
med vad som ska göras utomhus, enligt en av respondenterna. En av pedagogerna sa att ”du 
kan jobba med nästan alla ämnen, men utomhus istället. Det blir som ett annat rum bara”. De 
flesta svarade även att barnen med hjälp av att vistas utomhus får röra sig mer, leka fritt men 
ändå att de lär sig känna naturen, en av dem sa också att man kan använda naturen som ett 
redskap. Två av pedagogerna talar om matematik och att man kan använda sig av uterummet i 
undervisningen.  

Fråga 3 - Skulle du vilja förändra något på skolgården? Om skolgården skulle se 
annorlunda ut, skulle du då vara ute mer/mindre? 

Alla pedagoger önskar att de skulle ske en viss förändring på deras skola när det gäller 
utemiljön. Två av dem tycker att skolgården kunde vara större då den ibland upplevs som 
trång av både barn och pedagoger. En av respondenterna påpekade att då rasterna för olika 
klasser sker vid olika tidpunkter på dagarna så är det svårt att på skolgården få utrymme för 
att bedriva undervisningen. När hennes klass börjar sin lektion så har någon annan klass rast 
ute på skolgården, vilket leder till att det finns mindre utrymme att röra sig på och de barn 
som har rast utför även ett störande moment. Alla respondenter gav förslag på förändringar på 
skolgården, här följer några förslag de gav.  

”Sedan skulle jag tycka det vore trevligare om det vore lite mer träd och grönt, som det var 
förut innan man byggde ut dagiset på skolgården. Skolgården var betydligt större förut. Det 
skulle behövas mer utrymme för barnen.”  

”Man kanske kunde måla skolgården På XXXXskolan målade vi rutor med siffror och 
bokstäver. De kan man använda till mycket, man kan hoppa runt och stava sitt namn och även 
räkna.”  

”Först skulle jag nog vilja ha mindre asfalt och mer av allting annat, känns det som. Jag anser 
att vi har för dåligt med lekredskap, sådana här enkla träna motorik banor som stubbar och 
så.” 

Fråga 4: Anser Du att det finns tid för uteverksamhet på schemat? Är det något som Du 
känner att du kan påverka? 

Alla respondenter är överens om att de är de själva som styr över den mängd tid de spenderar 
utomhus. ”Det är bara så att det är upp till var och en att bestämma hur man gör” säger en av 
dem. En annan av dem påpekar att det gäller att ha resurser till det och att alla är på plats. Den 
respondenten och en till påpekar att de samarbetar med andra klasser när de väljer att lägga 
undervisningen utomhus. På detta sätt kan de ta hjälp av varandra både i planeringen och vid 
tillfället som de ska gå ut. ”Det är vi som till stor del gör schemat.” En annan sak som nämns 
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är att en av respondenterna tar hjälp av fritids och på så sätt får tillgång till mer resurser. Men 
även då krävs det god planering och att alla är överens. ”Man är ganska beroende av 
varandra.” 

Fråga 5: Anser du att det finns stöd för utomhuspedagogik i läroplanerna? 

Endast en av de fyra respondenterna känner att det finns stöd för utomhuspedagogik i 
läroplanerna. De flesta känner att de inte har någon större koll på det. En av pedagogerna 
verkar vara rätt bra insatt i ämnet utomhuspedagogik och berättar att hon upplever att det 
skrivs allt mer om att vara utomhus. Men i stort sett upplever alla respondenter att det bör 
finnas stöd i läroplan om utomhuspedagogik.   

”Men jag tycker att man kan vara i vilket rum som helst (inne/ute) och jobba med den 
pedagogiken. Så jag tycker definitivt inte att det inte stödjer läroplanen. Inget hinder att flytta 
ut undervisningen.” 

Fråga 6: När ni är utomhus med barnen, hur använder ni uterummet? Använder ni 
uterummet som plats för lärande eller som objekt för lärande? 

Tre av respondenterna menar att de använder uterummet både som objekt och plats för 
lärande i en kombination. En av dem säger dock att ”Jag tycker det är ett objekt för lärandet, 
men det skulle kunna vara en bra plats också men vi använder det mer som ett objekt tycker 
jag”. Flera nämner att de har matematik ute då de t.ex. samlar saker som pinnar och kottar. 
Två av respondenterna påpekar att leken har en roll i användandet av uterummet. En av dem 
brukar ha tipspromenader vilket skapar rörelse och en möjlighet att gå ut.  

Fråga 8: Vilken betydelse har uterummet för elevernas lärande? 

De flesta anser att det har en stor betydelse. Flera nämner att det är bra att få se saker i 
verkligheten för att lättare kunna förstå dem. Som ett exempel nämns ”Istället för att se en 
gran i en bok kan det ge mer kunskap att se i verklighet, att smaka på granbarren, känna på 
dem och praktiskt göra något”. Pedagogen menar att det är annorlunda mot att se något i en 
bok. En av dem nämner också att då barn lär sig olika är det bra om man har en varierad 
undervisning med olika alternativ. ”Alla kan hitta sin roll och komma till sin rätt.” 

Fråga 9: Anser du att det är skillnad på hur/vad barnen lär sig ute/inne?  

Det är blandade åsikter på huruvida det är en skillnad på att arbeta ute och inne. Samtidigt 
som det är lättare att utomhus visa upp något konkret så kan man även plocka in saker i 
klassrummet. Men en respondent menar att ”det är ju bättre att kunna visa ute i riktig miljö” 
och en annan säger att ”Det är mer inspirerande att arbeta utomhus.” ”Och det jag ser när man 
jobbar ute eller i skogen så kan man konkretisera på ett annat sätt än du gör inne.” 

En respondent menar på att det viktiga är hur och vad du lär ut och inte vilken plats man gör 
detta på som spelar roll. Sedan påpekar en annan respondent att det förekommer att en del 
eleven bara sitter stilla på sin stol och inte lär sig alls, men när man byter miljö så kanske det 
kan fungera bättre. Det kan vara en stor skillnad på lärandet ute och inne. En respondent anser 
att barn lär sig mer av praktiska övningar än teoretiska. 
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Fråga 11: Vilka fördelar respektive nackdelar anser du att det finns med att vara 
utomhus/inomhus? 

Nackdelar med att vara ute som nämns är:  

• samla ihop gruppen, ”Eftersom det är mer utrymme och mer fritt, de kan sprida sig 
mer på en större yta, plus att det kan kanske finns mer saker runt om som de kan bli 
störda på”. Om man har en stor grupp kan det vara svårt att göra sig hörd och samla 
ihop eleverna. ”Det handlar om synintrycken, det kanske finns annat som lockar än 
fröken som ropar.” En respondent nämner att det kan vara svårt att gå igenom saker då 
barnen kanske tittar på något annat. 

• En av respondenterna nämner en hörselskadad pojke som hon har i sin klass och att 
hon därför ibland kan känna sig låst i klassrummet, då de inne i klassrummet har 
hörslinga och pedagogen talar i mikrofon hela tiden. Det kan göra att pedagogen 
känner sig lite begränsad. ”Sedan låter jag inte bli att göra saker men man måste hela 
tiden tänka på att han ska vara med och höra.”  

• Vädret. En nackdel som en respondent nämner är att det kan vara för kallt ibland 
vilket skapar problem för barnen att skriva. Men om det är kallt så nämner en 
respondent att ”Men då aktiverar vi barnen så att de blir varma med någon lek eller så 
åker vi pulka eller så”. Sedan kan det vara så att vissa av barnen inte har ordentlige 
kläder på sig. 

• En respondent nämner att det kan vara svårt att arbeta utomhus om det inte finns några 
lämpliga bordsytor att vara på för barnen. 

Fördelar med att vara ute som nämns är: 

• Barnen får frisk luft. ”Den friska luften är ju alltid ett plus.”  

• Barnen kan röra sig mer fritt. Flera av respondenterna menar att det är en fördel då du 
utomhus har du mer utrymme. ”Sedan kan fördelar också vara att det finns utrymme. 
Klassrummet är så pass litet”.  

• De flesta nämner att man lättare kan arbeta praktiskt utomhus. En respondent nämner 
att om man håller på att arbeta med träd och växter så är det självklart en fördel att 
vara utomhus. ”Man arbetar mer skapande utomhus.” En annan respondent nämner 
också att det är en fördel då materialet finns konkret runt omkring dig hela tiden, det är 
verkligt. 

• Samarbetet stärks. ”Det är bra för samarbetet att vara ute, det är mer samarbete då än 
om man är i klassrummet.” 

• ”Det finns dock ingenting som man inte kan göra, det är bara lite krångligare kanske.” 
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5. Resultatdiskussion 
Analysens upplägg utgår ifrån examensarbetets frågeställningar och syfte, där en tolkning av 
de olika typerna av datainsamling görs. Vi ska göra en syntes av innehållet: litteratur, 
enkätsvaren och intervjusvaren. Där vi väver in våra åsikter angående ämnet 
utomhuspedagogik. Under denna rubrik kommer även en metodologidiskussion skrivas. Till 
sist avslutas resultatdiskussionen med rubriken slutsats. 

5.1 Vilken roll har skolgården i skolans dagliga verksamhet? 
Brodin och Lindstrand (2006) menar att det finns en stor skillnad i vad vuxna vill och vilka 
behov barnen har. De påpekar att den miljö som de vuxna anser vara trevlig och säker ofta 
kan sakna de egenskaper som krävs för barnens utveckling. I enkätundersökningen frågades 
det hur viktig roll skolgården har, både för elevens och för lärarens behov. Några svar som 
gavs angående elevens behov var följande:  

• ”Den är viktig eftersom det är elevernas fria tid under skoltid.”  

• ”Skolgården är mycket viktig. Där kan eleverna få leka både fritt och mer strukturerat. 
Främjar gemenskap och motorisk träning.”  

• ”Om skolgården är rolig och fantasifull, då kan det bli mindre konflikter på rasterna.”  

• ”Barn behöver stora ytor att röra på sig.”  

Några svar som gavs angående lärarens behov var följande:  

• ”Läraren får bättre undervisningsmöjligheter. Undervisa inomhus och utomhus.”  

• ”För att få tillbaka glada och pigga barn efter rasten.”  

Enligt undersökningen kan det tolkas att respondenterna ser skolgården som en utemiljö där 
barnen kan leka av sig och komma tillbaka in i klassrummet pigga och lugna redo för att ha 
lektion igen (se tabell 2 i resultat). Det kan tolkas efter analys av enkäter och intervjuer att 
merparten av de tillfrågade pedagogerna ser utomhuspedagogik som ett medel för att få fram 
en fungerande undervisning inomhus. Vi menar att skolgården är en plats där lärande kan äga 
rum, inte bara en plats som ska främja lärande inomhus. En respondent menade på att rasten 
var elevens fria tid och att det var detta skolgården var till för. Det fanns en önskan hos flera 
respondenter att fler föremål som kan främja utomhuspedagogik och undervisning skulle 
finnas på skolgården. En av dem skrev: ”Jag tror att jag skulle lägga undervisningen utomhus 
i större utsträckning om skolgården innehöll en skolträdgård och en utemiljö med bänkar och 
bord där barnen kunde arbeta.”  Enligt undersökningen kan vi se att det inte bedrivs någon 
naturundervisning på skolgården i större utsträckning, det fanns bara en önskan om att kunna 
göra det med hjälp av vissa förändringar på skolgården. Vi anser att om utomhuspedagogiken 
ska genomsyra den vardagliga verksamheten så bör vi pedagoger ta tillvara på den skolgård 
som finns och göra vad man kan av den. Detta säger även Lärarförbundet (2005), att det går 
att förvandla en asfaltsbelagd skolgård till ett spännande uterum. 

Olsson (2002) menar att skolgården är en plats för upplevelse och lärande på ett 
tvärvetenskapligt sätt. Vi anser att det är bra att samarbeta med pedagoger som har olika 
kunskaper och kompetenser. På detta sätt utvecklas skolans tvärvetenskapliga arbete och alla 
kan känna sig delaktiga i utvecklande av utomhuspedagogik och behöver då inte känna att alla 
behöver ha en specifik ämnesutbildning. Vi hoppas att när vi kommer ut i arbetslivet så kan vi 
arbeta på detta sätt och lära av varandra genom samarbete.  
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I intervjuerna diskuterades det om vilken roll skolgården har. På frågan om respondenterna 
skulle vilja förändra något på skolgården gavs det flera förslag (se resultat, enkäter, fråga 6). 
Två av respondenterna känner att skolgården skulle kunna vara större då den upplevs trång av 
både elever och lärare. Clark (2007) menar att det första man kan göra om man vill genomföra 
en förändring är att fråga sig vad barnen tycker om deras lärmiljö. Vidare menar författaren 
att alla forskare och personal på skolan att ta sig tid till att lyssna på barnens åsikter kring en 
miljö de känner till väl. Utbildningsdepartementet skriver i Lpfö 98 att ”Verksamheten skall 
ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus 
som utomhus”. Vår åsikt är att det är viktigt att ge barnen inflytande över sin utveckling 
genom undervisningen. Därför vill vi förmedla värdet av att låta eleverna med sin kreativitet 
vara med och bestämma över bland annat sin utemiljö. 

Dahlgren och Szczepanski (1997) menar att i dagens samhälle vistas man inte i skogen, på 
samma sätt som förr. Det kan tolkas som att skolgården har en viktig roll i skolan så att 
barnen får uppleva saker i utemiljön på ett naturligt sätt. En annan aspekt som är viktig att 
tänka på är att ta hänsyn till barnens åsikt angående deras utemiljö. Datainsamlingen (enkäter 
och intervjuer) pekar på att respondenterna har barnens perspektiv i åtanke när det gäller 
skolgårdens utseende och vilka behov den uppfyller.  

Lärarförbundet (2005) menar att det är viktigt att lägga ner arbete på miljön, inre och yttre. 
Skolgården ska vara tillgänglig för barnen och tillgodose deras behov och intressen. Vidare 
skriver de även att pedagogerna ska ta hänsyn till barnens åsikt när det gäller hur skolgården 
ska ser ut. Detta argument håller även Skolliv.nu (2007) med om. Olsson (2002) tar upp ett 
praktiskt exempel på en skolgård som ligger i England. Där skolgården är utformad som flera 
olika sammanbundna rum. Skolgården har varierande omgivningar och dessa faktorer leder 
till att barnen får nya upptäckter och erfarenheter. Det kan tolkas att, om skolgården är 
varierad i sin utformning så leder detta till en bättre ute miljö för såväl elever som pedagoger. 
De är viktigt att eleverna får en chans att använda utemiljön (skolgården) för både lärande och 
lek. 

5.2 Vilken betydelse har uterummet för elevernas lärande? 
Lundegård et al. (2004) menar att i utevistelsen sker det ett möte mellan den lärande och den 
som är föremål för lärandet, detta ger en mer äkta erfarenhet än om det beskrivs genom text 
och bild. En av respondenterna menar att det är bättre att kunna visa upp saker i dess naturliga 
miljö, detta skriver också Dahlgren och Szczepanski (1997) om och de menar att när barnen 
får utöva något som de faktiskt läst om så påverkas den kunskaps och helhetsbild som de har 
över naturen och miljö. Vi anser i enighet med Lundegård et al. (2004) att om eleverna får 
röra vid, känna och agera i en fysisk miljö så ökar äktheten av det de ska lära sig. En av 
respondenterna sade ”Och det jag ser när man jobbar ute eller i skogen så kan man 
konkretisera på ett annat sätt än du gör inne”. Vidare skriver Dahlgren (2007) att för att en 
erfarenhet ska bli till kunskap krävs det en reflektion. Det kan tolkas att både respondenter 
och litteraturen i undersökningen anser att det är bra att ha ett varierat arbetssätt där både 
utomhus- och inomhusmiljö används. En respondent menar att det är mer inspirerande att 
arbeta utomhus än inomhus. 

En respondent menar att ett miljöombyte kan vara positivt för elevens lärande. Lundegård et 
al. (2004) menar att det är viktigt att lärandet får ske i olika sammanhang och situationer. I 
enighet med Lundegård et al. (2004) menar en respondent att alla barn lär sig olika och därför 
är det bra om man varierar sig i sin undervisning. Detta argument stärks av filosofen 



32 

 

Comenius som talade för lärande i verkliga miljöer när man förmedlar och väljer undervisning 
skriver Brügge et al. (2002). Vidare menar Brügge (2002) att genom utomhusundervisning får 
barnen tillfälle att använde alla sina sinnen i lärandeprocessen. Om man använder 
utomhuspedagogik som ett komplement i undervisningen och varierar sig så kan man höja 
motivationen hos eleverna. De flesta av respondenterna var eniga om att uterummet har stor 
betydelse för elevers lärande.  

Dahlgren et al. (2007) betonar vikten av att skolan ska utöka utbudet av regelbunden fysisk 
aktivitet innanför skolans verksamhet. I enkätundersökning ställdes frågan: främjar det 
barnens hälsa att arbeta utomhus? 94 % angav att de anser att det gör det. Respondenterna 
menade bland annat att vid utevistelse så får eleverna en mer naturlig förutsättning för 
inlärning med hela kroppen och det att barnen får frisk luft och motion. Detta stärks även av 
Utbildningsdepartementet (1994) i Lpo 94 där det står att skolan dagligen ska erbjuda alla 
elever någon form av fysisk aktivitet. Detta argument är något som vi blivande lärare måste ta 
till oss och inse att den fysiska aktiviteten bör genomsyra den dagliga verksamheten. Det kan 
tolkas att trots pedagogernas vilja att vara utomhus och att de anser att det är bra för eleverna 
så visar undersökningen att respondenterna inte spenderar mycket tid ute. Om pedagogerna 
anser att det är bra att vara ute med barnen, att detta främjar deras inlärning och hälsa, varför 
spenderas då det inte mer tid ute? Respondenterna sa även att det är bra att bli bekant med 
skogen och att barnen kan lära sig att ta hand om naturen. Detta stämmer överens med Lpo94 
att skolan ska sträva efter att eleverna ska visa respekt och omsorg för miljön.  

5.3 Vad anser pedagogerna att utomhuspedagogik innebär och vad är 
utomhuspedagogik? 

Brügge et al. (2002) skriver att två tidigare forskare vid namn John Dewey och Jean Piaget 
lägger stor vikt vid kunskapens aktiva natur. Den praktiska kunskapen är enligt Dewey lika 
mycket värd som den teoretiska. Vidare skriver Dahlgren et al. (2007) att lärare tillsammans 
med elever måste gå ifrån den formella platsen för lärandet som i vanliga fall sker i 
skolbyggnaden och gå ut i naturen. I intervjuerna angav alla respondenter att 
utomhuspedagogik är att bedriva en pedagogisk verksamhet utomhus. En av respondenterna 
sa att det var mer naturligt att var ute. En av de tillfrågade pedagogerna sa att ”Du kan jobba 
med nästan alla ämnen, men utomhus istället. Det blir som ett annat rum bara”. Enligt 
Johansson (1990) innebär utomhuspedagogik att genom att vistas och leka i naturen så får 
barnen kunskap om den. Utbildningsdepartementet (1998) skriver i Lpfö 98 att skolan ska 
uppmuntra barnens nyfikenhet, företagsamhet och intresse men även stimulera deras vilja och 
lust att lära. Dahlgren och Szczepanski (1997) menar att utomhuspedagogik inte bara är en 
den plats som undervisningen sker på utan även en plats för lärandet.  

Brügge et al. (2002) menar att utomhuspedagogiken är ett komplement till den mer 
traditionella pedagogiken, där undervisningen sker inom fyra väggar. I intervjun sa en 
respondent att det viktiga är hur och vad du lär ut vilken plats du ska göra detta på. I enighet 
med Lundegård et al. (2004) kan det tolkas att utomhuspedagogiken bör ses som en naturlig 
del i all undervisning. Vår inställning är att det är viktigt att se utomhuspedagogik som en 
naturlig del av undervisningen och inte behandla det som ett isolerat moment eller tema. 
Vidare skriver författaren att utomhusdidaktiken, som är en del av utomhuspedagogiken, för 
samman olika delar hos lärandet. Dessa sidor är det språkliga, estetiska, biologiska och 
kulturella. Brügge et al. (2002) skriver att filosofen Comenius ansåg att genom en verklig 



33 

 

upplevelse då man luktar, känner och gör något under läroprocessen så blir erfarenheten mer 
givande och kunskapen får mer liv.  

I enkätundersökningen blev respondenterna frågade om de hade någon utbildning i 
utomhuspedagogik. 61 % av de tillfrågade ansåg sig ha utbildning inom området. Den 
utbildningen som respondenterna menade att de har är:  

• ”Lärarutbildningen på 70-talet hade mycket utomhuspedagogik”.  
• ”I min förskolelärarutbildning.”  
• ”Naturskolan, men behöver fyllas på med jämna mellanrum.” 

Vår åsikt är att, precis som inom annan fortbildning så bör det ske en ständig utveckling av 
pedagogens kunskap för att vara säker på det man lär ut, men även för att förnya sig i sina 
undervisningsmetoder. Men framförallt för att barnen ska tycka att det är givande, roligt och 
intressant med utomhuspedagogik.  

I undersökningen kan det konstateras att pedagogerna ser utomhuspedagogiken som en 
möjlighet till lärande. I intervjuerna fick vi svar från respondenterna som visar att när barnen 
får frisk luft och får gå ut och röra på sig skapar detta ordning när barnen kommer in i 
klassrummet. Utomhuspedagogik ses som en möjlighet till rörelse och aktiviteter som sedan 
ger möjlighet till lärande av många respondenter. Det som nämnts i intervjuer är att de t.ex. 
samlar kottar och pinnar och använder dessa till att arbeta med matematik. Många sade även 
att man tog med sig saker från naturen in i klassrummet och hade undervisning inomhus och 
på så sätt nyttjade både den yttre och inre miljön på skolan.  

5.4 Problematik inom utomhuspedagogik 

Lundegård et al. (2004) och Brügge et al. (2004) anser att när pedagogen tar med barnen ut till 
ett alternativt klassrum så innebär detta en mer okontrollerad och oförutsägbar situation. En 
av respondenterna menar att det kan vara en nackdel när det gäller att samla ihop gruppen 
utomhus. Det kan vara svårt menar hon eftersom det finns mer yta de kan sprida sig på och 
det kan finnas saker runt omkring som de kan störa sig på. Vi inser att häri ligger det en 
problematik med att resurserna på skolorna minskar. Vi tycker i enighet med en av 
respondenterna att det är bra om man kan samarbeta och ta hjälp av varandra och på sätt få 
mer resurser.  

Bergholm (2006) menar att det är viktigt att vara tydlig i kontakt med föräldrarna när det 
gäller vad skolan vill uppnå med sin utomhusundervisning då många föräldrar kan vara osäkra 
när det handlar om utomhusundervisning. Att vara utomhus med barnen kräver mycket 
förberedelse. Även Brügge et al. (2004) menar att regelbundna besök i naturen, oavsett väder 
och årstid ger eleverna en relation till naturen. En respondent menar att ibland kan barnen 
vara dåligt klädda och tycker då att det är tråkigt att vara ute. Det kan tolkas att med utökad 
kontakt med hemmet och en större förståelse för syftet med utomhuspedagogik så kan 
problemet minska och inte förekomma i lika stor utsträckning.  

Något som flera respondenter (både vid enkät och intervju) upplever som problematiskt är att 
de saknar de rätta resurserna för att bedriva uteverksamhet. En respondent menar att ”Jag kan 
inte gå iväg till skogen ensam med 20 barn utan man vill vara två pedagoger”.  Bergholm 



(2006) menar att lärare stöter på problem med att vara utomhus i undervisningen. Några 
sådana problem kan vara att det är för stora grupper och för få pedagoger och pedagogens 
egen kompetens inom kunskapsområdet. Flera respondenter menar att vid det tillfället de ska 
bedriva uteverksamhet så behövs det fler pedagoger, något de menar inte alltid är möjligt. En 
av respondenterna har skrivit ”Dessutom krävs oftast två pedagoger vid dessa tillfällen vilket 
kan begränsa möjligheterna”. Det kan tolkas att utan erfarenhet är det svårt att relatera till 
naturen på ett verkligt sätt. Bergholm (2006) menar att de lärare som har naturen i närheten 
ser färre hinder än de som bor långt ifrån den.  

Dahlgren (2007) hänvisar till Szczepanskis lärandemodell och menar att allt lärande utomhus 
är komplicerat och beroende av ett samspel. Enligt vår undersökning kan vi se att en aspekt i 
lärandemodellen har försvunnit. Respondenterna i undersökningen belyste inte miljöaspekten 
i modellen. Efter undersökningen kan man tänka sig att modellen istället ser ut såhär: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9: Lärandemodellen 2 (Så den ser ut enligt resultatet på vår undersökning). 

Något mer som nämndes av respondenterna i intervjuerna är att samarbetet stärks av att arbeta 
utomhus. En pedagog anser att de arbetar mer med samarbete om de är utomhus. Enligt vår 
undersökning kan det tolkas att pedagogerna bedriver en utomhuspedagogik som inte följer 
lärandemodellen. Att hänsyn inte tas till miljöaspekten är något vi finner intressant då de båda 
skolorna som är med i undersökningen är certifierade miljöskolor. Kan det vara så att 
miljöarbetet är något som hör till den vardagliga verksamheten i skolorna och att den därför 
glömts bort vid enkät- och intervjuundersökningar, eller är det så att utomhuspedagogik för 
dessa pedagoger inte omfattar miljöundervisning. Ser man nu på den nya lärandemodellen för 
utomhuspedagogik, enligt respondenterna i undersökningen, som har presenteras ovanför så 
försvinner miljöundervisning i samspelet med de andra delarna i modellen.   

5.5 Metodologidiskussion 
Valen som gjordes för datainsamling, enkäter och intervjuer, anser vi har uppfyllt det syfte vi 
hade med undersökningen. Vi anser att vi med hjälp av våra undersökningsmetoder har 
kunnat stärka de argument vi förde i inledning/syfte, att utomhusverksamhet i skolan är 
gynnsamt för barnen. Vi anser även att vi gett en bra bild över vad utomhuspedagogik 
innebär. Genom vår undersökning har vi kunnat besvara våra frågeställningar.  
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5.5.1 Validitet och generaliserbarhet 
Något som ytterligare kunde ha stärkt undersökningens tillförlitlighet skulle ha varit om vi i 
metoden lagt till ett observationsmoment. En observation skulle då ha gjorts av 
uteverksamheten men det valdes att göra en avgränsning. Vårt resultat visar hur det ser ut på 
två olika skolor och ger endast en liten bild av användandet av utomhuspedagogik enligt de 
respondenter som deltagit i undersökning. Det vår undersökning visar är inte någon 
generalisering om hur det är i stora drag. Däremot kan man genom undersökningen se en 
tydlig antydan till hur det skulle kunna se ut.   

5.6 Slutsats 
Undersökningen visar på att skolgården spelar en stor roll för skolans dagliga verksamhet i 
den meningen att barnen är aktiva på rasterna och detta leder till en bättre lärandemiljö 
inomhus. Pedagogerna som har ingått i vår undersökning anser att skolgårdens utformning är 
viktig för barnen. Men dock tyder resultatet på att de önskar att en förändring av skolans 
utemiljö ska ske. Vi anser att det är viktigt för barnen att ha en skolgård som inbjuder till ett 
varierat lärande. I enighet med Clark (2007) och Lärarförbundet (2005) anser vi att det är 
viktigt att barnen får vara med och utforma utemiljön. Utan barnens idéer är det svårt för dem 
som skapar en skolgård att veta vad den ska innehålla för att på bästa sätt tillgodose barnens 
behov. Som vuxen och blivande pedagog är det viktigt att ta hänsyn till barnens perspektiv då 
vi anser att barn är väldigt kreativa och uppfinningsrika. Clark (2007) säger ”Listening to 
children’s perspectives is an essential part of bridging the child-adult gap... and providing a 
starting point for change” (s.80). 

Av undersökningen fick vi fram att pedagogerna önskade olika föremål på skolgården som i 
de flest fall leder till rörelse och aktivitet (plats för bollspel, gungor, klätterställning och 
målade ytor). Vi vill även betona att barnen genom dessa föremål och kan utveckla 
motoriken, vilket också några pedagoger nämnde. Dock var det några av respondenterna som 
såg uterummet som en möjlighet till lärande (skolträdgård, rabatter och målade ytor), detta var 
något som inte förekommer idag i större utsträckning men som är en önskan hos flera 
pedagoger på skolorna. En respondent menade att man kan använda sig av målade ytor till 
mycket inlärning, t.ex. måla siffror och räkna eller måla bokstäver och lära sig stavning.  

Vår undersökning visar att uterummet har en betydande roll för elevernas lärande. I enighet 
med Lundegård et al. (2004) anser vi att om det sker ett möte mellan eleven och det som är 
föremål för lärandet så är detta en mer äkta erfarenhet. Vi menar att dessa ”äkta” erfarenheter 
leder till djupare kunskap och reflektioner hos eleverna. Vi vill med utomhuspedagogik 
förmedla den möjlighet naturen har gentemot ett klassrum. Uterummet är som en öppen 
lärobok där det finns mycket att utforska för eleverna. Uterummet har även sådant som 
innemiljön saknar, t.ex. större ytor att röra sig på, valfriheten att vara för sig själv eller arbeta i 
grupp och även att i naturen hitta en plats som erbjuder lugn och ro. Vi anser att det är 
betydelsefullt med en varierad lärmiljö och denna åsikt stärks av resultatet i undersökningen. 
Vi drar den slutsatsen att trots att pedagogerna anser att uterummet har stor betydelse för 
elevernas lärande och att de själva planerar och prioriterar hur mycket tid som ska spenderas 
på vad så är det väldigt lite tid som spenderas utomhus. Vi tror detta kan bero på att deras syn 
på utomhuspedagogik inte återspeglas i verkligheten.  

Det är viktigt enligt oss att se utomhuspedagogik som en möjlighet till olika sorters lärande 
och att detta sker kontinuerligt och naturligt i den dagliga verksamheten. Utomhuspedagogik 
är något som förekommer allt mer ute på förskolor och skolor. Undersökningen visar att alla 
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intervjurespondenter anser att utomhuspedagogik handlar om att bedriva en pedagogisk 
verksamhet utomhus. Vi anser att det är viktigt att ta hänsyn till att utomhuspedagogiken inte 
bara är ett medel för att få till en fungerande undervisning inomhus utan att den är en plats där 
lärande kan äga rum, något som även Dahlgren och Szczepanski (1997) betonar. 
Undersökningen visar också en förändring av lärandemodellen, där miljöaspekten 
”försvunnit” från utomhuspedagogikens innehåll.  

Vi vill även betona att i användandet av utomhuspedagogik så kan det förekomma viss 
problematik. Det vi har sett som var svårt, enligt respondenter är att som ensam lärare få till 
en fungerande utomhusundervisning, då det idag är större barngrupper och färre personal ute 
på skolorna. Vi anser att om man däremot förändrar skolgården och gör den inbjudande för 
såväl elever och pedagoger så kan detta i enighet med Olsson (2002) inbjuda till upplevelse 
och lärande på ett tvärvetenskapligt sätt. I vårt arbete har vi presenterat ett verkligt exempel 
på en skola där man bedriver utomhuspedagogik fullt ut. Med ett engagemang anser vi att det 
är fullt möjligt att bedriva en sådan verksamhet här.  

Vi ville med det här arbetet visa att utomhuspedagogik är ett bra komplement till den 
vardagliga klassrumsundervisningen. Att vistas i naturen skapar möjligheter för eleverna att få 
en bredare omvärldsuppfattning. Det är viktigt att ta hänsyn till elevernas tankar och idéer. 
Till sist vill vi framhålla att utomhuspedagogik är intressant, roligt, kreativt och nyskapande 
för både elever och pedagoger.  

”Alla kunskapsområden kan praktiseras, mer eller mindre, i utomhusmiljö.” 
     Lundegård et al. (2004) 

5.7 Vidare forskning 
Några tankar vi fått om vidare forskning efter att ha studerat området utomhuspedagogik 
väljer vi att utveckla och presentera här.  

Något som vore intressant att undersöka vidare är att jämföra två skolors uteverksamhet och 
jämföra dessa med varandra. Man kan även när man studerat uteverksamheten se till elevens 
perspektiv. Hur påverkas elevernas lärande av olika uteverksamheter, enligt dem själva? 

I vår undersökning fick vi reda på att pedagogerna anser att det finns tid för 
utomhuspedagogik och även att de känner att de kan påverka hur mycket tid de spenderar 
utomhus. Vi anser då att det vore intressant att undersöka varför det förkommer så lite 
uteverksamhet.  

I arbetet har vi studerat en lärandemodell (se s. 11 i arbetet) som har sin kärna i 
utomhuspedagogik. Den förklarar att lärandet sker i samspel med utomhusaktiviteter, 
miljöundervisning, personlig och social utveckling och allt omsluts av hälsa. I vår 
undersökning fann vi att miljöaspekten i modellen saknades. En intressant fråga att undersöka 
är vad detta beror på.   
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7. Bilagor      
7.1 Missivbrev     Bilaga 1 
Hej! 

Vi är ett par lärarstudenter från Mälardalens högskola som heter Caroline Tengstrand och 
Emelie Delsö. Vi skriver ett examensarbete inom området naturvetenskap och har valt att 
inrikta oss på utomhuspedagogik. Vi skulle vara väldigt tacksamma och glada om ni ville 
delta i vår undersökning.  

Syftet med enkätundersökningen är att få en inblick i hur pedagoger tänker kring 
utomhuspedagogik och användandet av skolgården. Vi vill ta reda på hur skolgården används 
i den dagliga verksamheten och hur viktigt det är för verksamma pedagoger att vara utomhus i 
den dagliga undervisningen. Enkäten kommer att delas ut på två kommunala skolor i 
Svealand. Den ena är en skola med åren 3-6, den andra är en F-6 skola.  

Vi har utformat ett enkätformulär som vi skulle behöva Er hjälp med att besvara och vi 
hoppas att ni ska kunna ta er en stund för att göra detta för att hjälpa oss få ett så bra 
examensarbete som möjligt. Formuläret tar ungefär 15 minuter att besvara. När ni har 
besvarat enkäten så kan ni lägga den i kuvertet märkt med Enkätformulär, Examensarbete 
HT07, Caroline och Emelie, Utomhuspedagogik, Mälardalens högskola som kommer att ligga 
i personalrummet. 

Vi kommer personligen att samla in enkätsvaren torsdagen den 27/9 så var vänliga att lägg 
era besvarade enkäter i kuvertet till dess. Det är viktigt med en hög svarsfrekvens för att vår 
undersökning ska bli så pålitlig som möjligt och det är därför viktigt med just ert deltagande. 
Om en vecka kommer vi att höra av oss för att även diskutera möjligheten att få intervjua 
personal från de båda skolorna, vi behöver totalt 4-5 intervjuer så det gäller inte alla. Det vore 
bra om minst två pedagoger från varje skola kunde ställa upp på intervju. Intervjun kommer 
att ske enskilt med oss, vi intervjuar en pedagog i taget. Vi kommer att skicka e-post till LK 
om en vecka (den 25/9) med förfrågan om vilka som kan tänka sig ställa upp på intervju. Det 
vore bra om de pedagoger som kan tänka sig att ställa upp på intervju kunde meddela detta till 
LK på respektive skola så snart som möjligt. 

Intervjuer som ska göras kommer att gå djupare inom ämnet utomhuspedagogik, det spelar 
inte någon roll vilken inställning Du som pedagog har till ämnet då det bara är bra om vi får 
reda på olika uppfattningar om att arbeta med utomhuspedagogik. Det spelar heller inte någon 
roll vilken åldersgrupp du undervisar i då detta inte är den avgörande faktorn för vårat 
resultat. 

Alla information från enkäter och intervjuer kommer att behandlas konfidentiellt och det är 
bara vi som kommer att se dem. Självklart är undersökningen anonym om inget annat önskas. 
Om intresset finns är det självklart att vi, när examensarbetet är klart skickar ut det så ni får ta 
del av den slutgiltiga produkten. Om det är något ni funderar över så går det bra att kontakta 
oss via telefon eller e-post. 

 
Mvh Caroline och Emelie 
 
Tack på förhand! 



7.2 Enkätformulär om utomhuspedagogik  Bilaga 2 

 
 Kvinna        Man                       Ålder:____________________ 

Verksam som lärare i antal år:_______________________________ 
Vilken ämnesinriktning har du:______________________________  
Vilket skolår undervisar du i:________________________________ 

 
 

1. Hur mycket tid spenderar Du utomhus med barnen, i den dagliga undervisningen, det 
vill säga utanför rasten? (uppskattningsvis/vecka) 

 
Inget alls 
0-1h  
1-3h 
3-5h 
5-7h 
7-10h 
Mer än 10h 

 
 
2. Anser Du att det främjar barnens hälsa att arbeta utomhus? Motivera ditt svar! 

 
 Ja Nej 
            ________________________________________________________ 
            ________________________________________________________ 
            ________________________________________________________ 
            ________________________________________________________ 
            ________________________________________________________ 
            ________________________________________________________ 
            ________________________________________________________ 
 
 

3. Finner Du att det gynnar barnens medvetenhet och kännedom om miljön, genom att 
arbeta utomhus? (Med miljö menar vi naturen och omgivningen). Motivera ditt svar! 

 
 Ja Nej 
            ________________________________________________________ 
            ________________________________________________________ 
            ________________________________________________________ 
            ________________________________________________________ 
            ________________________________________________________ 
            ________________________________________________________ 
            ________________________________________________________ 
 
      

 
Vänd sida, tack!  
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4. Anser Du att det finns tid för uteverksamhet på schemat? Motivera ditt svar! 
 

Ja Nej 
            ________________________________________________________ 
            ________________________________________________________ 
            ________________________________________________________ 
            ________________________________________________________ 
            ________________________________________________________ 
            ________________________________________________________ 
            ________________________________________________________ 
 
 

5. Tycker du att tidsaspekten är något som Du känner att du kan påverka? 
Om ja, på vilket sätt? Om nej, varför inte? 

 
Ja Nej 

 
            ________________________________________________________ 
            ________________________________________________________ 
            ________________________________________________________ 
            ________________________________________________________ 
            ________________________________________________________ 
            ________________________________________________________ 
            ________________________________________________________ 

 
 
6. Nämn minst tre saker som enligt Dig, bör finnas på en skolgård? 

 Motivera ditt val av saker. Kommer du på fler exempel så får du gärna nämna dem. 
 

            ________________________________________________________ 
            ________________________________________________________ 
            ________________________________________________________ 
            ________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
            ________________________________________________________ 
            ________________________________________________________ 

 
 

7. Hur viktig roll har skolgården anser du? Motivera ditt svar! 
 

a) För elevens behov? 
            ________________________________________________________ 
            ________________________________________________________ 
            ________________________________________________________ 
            ________________________________________________________ 
            ________________________________________________________ 
            ________________________________________________________ 
             
    Vänd sida, tack! 
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b) För lärarens behov? 
            ________________________________________________________ 
            ________________________________________________________ 
            ________________________________________________________ 
            ________________________________________________________ 
            ________________________________________________________ 
            ________________________________________________________ 
 
 

8. Har du någon utbildning inom utomhuspedagogik?  
(Om nej, skulle du då vilja ha det? I så fall vilken sorts utbildning?  
Om ja, vilken utbildning har du? Tycker du den är tillräcklig?) 
 

Ja Nej 
            ________________________________________________________ 
            ________________________________________________________ 
            ________________________________________________________ 
            ________________________________________________________ 
            ________________________________________________________ 
            ________________________________________________________ 
            ________________________________________________________ 
 

 
9. Skriv gärna fritt om det finns några fler funderingar kring ämnet utomhuspedagogik 

som du anser att du ej fick uttrycka genom enkätfrågorna. 
 

            ________________________________________________________ 
            ________________________________________________________ 
            ________________________________________________________ 
            ________________________________________________________ 
            ________________________________________________________ 
            ________________________________________________________ 
            ________________________________________________________ 
            ________________________________________________________ 
            ________________________________________________________ 
            ________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ett stort TACK för att du har tagit din tid till att medverka i vår enkätundersökning! 

Med vänliga hälsningar Caroline och Emelie  
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7.3 Intervjuguide     Bilaga 3

1. Vad är utomhuspedagogik för dig? 

2. Hur ofta är ni utomhus? Skulle du vilja vara ute mer/mindre? 

3. Skulle du vilja förändra något på skolgården? Om skolgården skulle se annorlunda ut, 
skulle du då vara ute mer/mindre? 

4. Anser Du att det finns tid för uteverksamhet på schemat? Är det något som Du känner att 
du kan påverka? 

5. Anser du att det finns stöd för utomhuspedagogik i läroplanerna? 

6. När ni är utomhus med barnen, hur använder ni uterummet? Använder ni uterummet som 
plats för lärande eller som objekt för lärande? 

7. Vilken sorts utemiljö använder ni? (Närområdet utanför skolgården, natur, samhälle, 
skolgård, sjöar eller annat?) 

8. Vilken betydelse har uterummet för elevernas lärande? 

9. Anser du att det är skillnad på hur/vad barnen lär sig ute/inne?  

10. Anser du att eleverna blir mer motiverade vid användning av utomhuspedagogik jämfört 
med undervisning inomhus? 

11. Vilka fördelar respektive nackdelar anser du att det finns med att vara utomhus/inomhus? 

12. Är det skillnad att arbeta utomhus med lägre åldrar än med barn på äldre stadier? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.4 Bilder från Coombes School    Bilaga 4 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilderna hämtade 2007-09-20 från www.thecoombes.com/frames.html 
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