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Syftet med studien är att belysa hur pedagoger i I Ur och Skur verksamheter ser på 
lärande samt vilka lärandemiljöer de använder sig av. För att besvara vårt syfte valde vi 
att göra en kvalitativ studie med sex semistrukturerade intervjuer med verksamma och 
utbildade pedagoger. I vår studie deltog två I Ur och Skur förskolor och två I Ur och Skur 
skolor och vårt resultat visade att alla verksamheter använder sig av både 
inomhusmiljön och utomhusmiljön som lärandemiljöer. De arbetar med 
utomhuspedagogik, tematiskt utifrån barnens intresse. Skolorna arbetar med 
upplevelsebaserad inlärning där alla sinnena aktiveras. I förskolorna arbetar 
pedagogerna med att lärandet ska vara lustfyllt. Vår slutsats var att pedagogerna i I Ur 
och Skur verksamheterna i vår studie behöver få djupare kunskap i användandet av olika 
lärandemiljöer för att på så sätt bättre kunna motivera och utnyttja de olika 
lärandemiljöerna som finns. 
_______________________________________________  
Nyckelord: I Ur och Skur, lärande, lärandemiljöer, utomhuspedagogik  
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1 Inledning och bakgrund  
 
Redan de gamla grekerna använde sig av utomhuspedagogik och de förespråkade den 
direkta upplevelsen i den verkliga miljön (Dahlgren och Szczepanski, 2004). 
Naturfilosoferna menade att vi skulle utgå från våra sinnen och Comenius såg 
trädgården som ett klassrum. Brügge och Szczepanski (2007) säger att dagens skola 
bygger mycket på Ellen Keys och John Deweys tankar om lärande. Key använde sig inte 
enbart av klassrummet som lärandemiljö i sin undervisning utan hon tyckte att 
matematik lika gärna kunde läras in genom trädgårdsarbete. Dewey var den som 
myntade begreppet learning by doing, och med det menas att det vi gör lär vi oss av. 
Dahlgren och Szczepanski (2004) säger att utomhuspedagogik handlar om att finna 
olika lärandemiljöer att lära sig i och av, det vill säga att vi ska lära oss av naturen genom 
att vistas i den.  
 
I Ur och Skur verksamheten bygger på utomhuspedagogikens idéer. Vårt intresse för den 
pedagogiken väcktes redan i början av vår utbildning genom en föreläsning. Detta har 
sedan återkommit i våra tankar när vi har läst om olika pedagogiska idéer och 
lärandemiljöer. Frågor har väckts om hur I Ur och Skur pedagogiken är utformad och 
om hur mycket av den som bedrivs utomhus. Är skogen den enda lärandemiljön, eller är 
detta bara ett antagande från vår sida?  Vår föreställning innan denna studie var att i alla 
verksamheter är de ute i hällregn och räknar kottar. Stämmer denna myt med 
verkligheten? Vår uppfattning är att vi delar dessa tankar med många andra. Därför vill 
vi få svar på våra frågor genom att intervjua verksamma pedagoger inom I Ur och Skur 
förskolor och skolor, och dela med oss av vår kunskap med andra som delar vår 
föreställning.  
 
Av de examensarbeten som har skrivits på Mälardalens Högskola, MdH, har ingen 
enbart skrivit om I Ur och Skur pedagogiken och detta gör vår studie intressant då vi 
kommer att undersöka pedagogers syn på lärande och lärandemiljöer. Vi vill ta reda på 
om I Ur och Skur har funnit den optimala pedagogiken för lärande.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att belysa hur pedagoger i I Ur och Skur förskolor och skolans 
tidigare år ser på lärande samt vilka lärandemiljöer de använder sig av.   
 
• Hur ser pedagogerna i I Ur och Skur på lärande? 
• Vilka lärandemiljöer används av pedagoger i I Ur och Skur för att främja barns 

lärande? 
• Finns det några skillnader och likheter i val av lärandemiljöer i förskolan och 

skolans tidigare år? 
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2 Litteraturgenomgång 
 
Detta kapitel är uppdelat i olika avsnitt då vi har läst litteratur som inriktar sig på olika 
områden. Vi börjar med en genomgång av I Ur och Skur, sedan följer ett avsnitt om 
naturen som lärandemiljö som följs upp av forskning om inomhusmiljön och sedan 
följer en jämförelse mellan en I Ur och Skur förskola och en traditionell förskola. Till sist 
har vi undersökt vad styrdokumenten säger om lärande och lärandemiljöer. 

2.1 I Ur och Skur 
Här nedan följer en sammanfattning om I Ur och Skur och vi börjar med hur 
pedagogiken har växt fram för att sedan förklara organisationen. Sedan förklaras hur I 
Ur och Skur arbetar för att främja lärande och vilka lärandemiljöer de använder sig av. 
Vi avslutar med en sammanfattning på de centrala teman som beskriver pedagogiken. 
Den litteratur vi har använt oss av i denna del är metodböcker, och flera av dem är skriva 
av en av grundarna till I Ur och Skur.   

2.1.1  Historik 
Drougge (2002) säger att I Ur och Skur började med olika friluftsskolverksamheter1  som 
Friluftsfrämjandet organiserade, såsom Skogsmulle och Barnskridskor. Dessa 
verksamheter pågick som en fritidssysselsättning efter att barnen varit i 
förskolan/skolan. Tanken med friluftsskolverksamheterna är att barnen ska arbeta i 
grupp och tillsammans uppleva naturen. 1983 börjar Susanne Drougge och Siw Linde att 
bygga vidare på friluftsskoleverksamheterna och de fick en idé om att starta en förskola 
som bygger på Friluftsfrämjandets barnmetodik. Två år senare öppnades de den först I 
Ur och Skur förskolan, Mulleborg, på Lidingö. 1987 bestämmer sig Friluftsfrämjandet 
för att stå bakom idén med I Ur och Skur. Ett år senare startade Drougge och Linde den 
första kursen i pedagogiken. 1989 bildades stiftelsen I Ur och Skur och I Ur och Skur 
främjandet bildades som ett sammanhållande organ för alla verksamheter. 1995 fanns 
det verksamheter och I Ur och Skur främjandet upplöstes och det ingick i 
Friluftsfrämjandets organisation. Samma år startades den första I Ur och Skur skolan på 
Lidingö. 2007 fanns det ca 200 verksamheter varav dessa 12 stycken skolor. I Ur och 
Skur finns inte bara i Sverige utan även i Norge, Finland, Ryssland och Japan.  

2.1.2  Organisation 
Drougge (2002) säger att I Ur och Skur förskolor och skolor kan vara föräldrakooperativ, 
personalkooperativ, friskola i förenings- eller bolagsform eller i kommunal regi. Alla är 
religiöst och politiskt obundna. Det finns idag I Ur och Skur förskolor, öppna förskolor, 
dagbarnvårdare, fritidshem och skolor. Westerlund et al. (2007) säger att de pedagoger 
som arbetar i verksamheterna kallas för ledare och de har olika utbildning, 
grundskollärare, förskollärare, barnskötare, friluftslärare, fritidspedagoger eller 
fritidsledare. För att få starta en I Ur och Skur förskola/skola måste minst 25 % av 
personalen ha genomgått I Ur och Skurs grundutbildning på 7.5 Högskolepoäng, målet 

                                                
1 Se 2.1.2 Organisation 
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är att 75 % av personalen ska ha genomgått grundutbildningen. Utöver dessa ska 
personalen delta i Friluftsfrämjandets friluftsskoleledarutbildningar. Westerlund et al. 
säger att I Ur och Skur skiljer sig från den vanliga skolan genom att den har sin grund i 
friluftsfrämjandets friluftsskoleverksamhet. Idén är att bedriva pedagogisk verksamhet 
utomhus året runt. Det övergripande målet är att barnen ska lära sig i, om och med 
naturen.  Drougge (2002) säger att i I Ur och Skur skolor finns friluftsliv och 
miljöfostran med i alla ämnen. Westerlund et al. säger att alla förskolor och skolor följer 
de nationella läroplanerna men lägger tyngdpunkten på att vägen för att nå målen ser 
olika ut för alla barn.  
 
Det finns olika grupper inom friluftsfrämjandets barnverksamheter och dessa kan även 
finnas i I Ur och Skur verksamheter (Westerlund et al., 2007). Dessa barngrupper är:  

• Skogsknopp 1-2 år, där får barnen för första gången bekanta sig med naturen och 
sjunga sånger, spela på pinnar och känna på mossa.  

• Skogsknytte 3-4 år, där är barnen i skogsdungen och r på småkryp, de får lära sig 
om vad som lever och växer i naturen och vara rädda om naturen.  

• Skogsmulle 5-6 år, där barnen får gå ut i skogen och träffa på Skogsmulle som 
leker, sjunger och berättar om naturen.  

• Strövare 7-9, där går barnen på upptäcksfärd, bygger lägerplatser, samlas runt 
elden och pratar om miljön.  

• Frilufsare 10-13 år, där får barnen göra längre utflykter, till fots, i kanot eller på 
skidor och övernattar i naturen.  

• Tre VildmarksMål 14 år står för skogen, fjället och vattnet och målet är att barnen 
ska få lära sig klara sig själva i naturen.  

• Skridsko Skrinna 5- 10 år, barnen får lära sig att åka skridskor med hjälp av olika 
lekar och sånger.  

• Skidor Lagge 5- 10 år, genom lekfulla övningar får barnen lära sig att åka skidor i 
backar och spår.   

 
Funktionshinder hos barn är inget hinder för att söka till en I Ur och Skur verksamhet, 
skriver Drougge (2002) då pedagogerna inte behöver arbeta exakt lika på alla 
verksamheter, det viktigaste är att de har samma grundfilosofi. 
 
Westerlund et al. (2007) säger att I Ur och Skur använder sig av två olika cirklar2 för att 
beskriva sina pedagogiska modeller. Den ena cirkeln beskriver förskolepedagogiken och 
den andra skolpedagogiken. Westerlund et al. (2007) säger att det som är centralt för de 
båda är att barnet står i centrum och att ”Natur- och miljöfostran genom friluftsliv och 
lek året runt i och med hjälp av naturen” (s. 11) ska genomsyra hela verksamheten. Alla 
delar i cirklarna är lika viktiga, men det kan skilja mellan olika förskolor och skolor hur 
mycket tid som ägnas åt de olika delarna.  

2.1.3 Lärande i I Ur och Skur 
Westerlund et al. (2007) säger att verksamheten/undervisningen är upplevelsebaserad 
och byggs upp utifrån barnens erfarenheter. Drougge (2002) påpekar att lärandet i I Ur 

                                                
2 Se bilaga 4 I Ur och Skurs pedagogisks modeller för förskola och skola 
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och Skur verksamheter ska utgå ifrån barnens villkor till att ta emot kunskap. 
Westerlund et al. säger att ledarens uppgift i barnens lärande är att vara 
medupptäckande, medundersökande, medupplevande och medagerande. Westerlund et 
al. förklarar att i I Ur och Skur arbetar ledarna i projektform och åldersintegrerat. 
Genom att arbeta i projektform, ämnesövergripande, vill pedagogerna att eleverna ska få 
en helhet i sitt lärande. Pedagogerna arbetar med öppna frågor för att barnen ska lära sig 
att det finns olika vägar till kunskap. Westerlund et al. säger att genom att arbeta på 
detta sätt kan barns lärprocess gynnas. I skolan är eleverna ofta uppdelade i F-2 och 3-5, 
detta för att eleverna ska kunna lära av varandra och lära sig ta ansvar för både sig själv 
och de yngre kamraterna. Genom att arbeta åldersintegrerat ligger fokus på barnens 
förmåga och inte på deras ålder. 
 
Drougge (2002) påpekar att det är viktigt att ge barnen tid för lek och reflektion och 
därför har barnen på I Ur och Skur förskolor ofta en stund med fri lek innan samlingen. 
Då barnen är ute under större delen av dagen behöver inte barnen städa innan 
samlingen utan de kan låta sakerna ligga framme och återuppta leken efter samlingen. 
Drougge säger också att det är viktigt att inte störa barnens lek med för mycket rutiner, 
såsom på- och avklädning, och menar att i I Ur och Skur verksamheter är barnen ute 
under en längre tid under dagen och slipper då klä av och på sig sina ytterkläder. Genom 
leken väcks barnens nyfikenhet för att lära sig. Genom att låta barnen leka mycket i 
naturen anser Drougge att barnens nyfikenhet och lust att lära sig blir större. När barnen 
är ute mycket i skogen som har en ojämn terräng övar de upp sin motorik genom att t ex 
klättra på stenar och hoppa över diken. Drougge säger att aktiviteter utomhus lockar 
barnen mer än aktiviteter inomhus därför är det bra att ha gymnastik utomhus. 
 
Drougge (2001) menar att pedagoger inte ska förutsätta att barn direkt har tagit till sig 
kunskap utan de måste få tid till att lära sig och få utrymme för att diskutera med sina 
kamrater. Genom att förklara avsikten med en viss lektion tror Drougge att barnen lär 
sig bättre. Drougge ger exempel på hur pedagoger i I Ur och Skur tar tillvara på 
närmiljön i sina lektioner, tillexempel får barnen leka bokstavsdetektiver och leta efter 
saker i naturen som börjar på en viss bokstav.    

2.1.4  Utemiljön på I Ur och Skur 
Enligt Kerstin Andersson på Friluftsfrämjandet (2008-03-06) finns det inga riktlinjer 
för hur stor del av verksamheten som ska bedrivas utomhus. Friluftsfrämjandet har inga 
heller speciella krav på var förskolan/skolan ska vara belägen utan den kan både ligga i 
staden och ute på landet. Utgångspunkten för lärandemiljöerna utomhus ska vara 
närmiljön för det är den plats som de dagligen befinner sig på säger Westerlund et al. 
(2007). Det Westerlund et al. kallar för närmiljö är gården runtomkring byggnaden samt 
de närbelägna platserna som finns runt gården. Det är framförallt viktigt att de små 
barnen blir trygga i närmiljön och blir bekanta med den så att leken och lärandet kan få 
en central roll. Äldre barn behöver däremot ta sig längre bort från närmiljön för att få 
nya utmaningar. Drougge (2001) säger att det barnen upplever utomhus påverkar dem 
mer än det de upplever inomhus. När barnen är ute blir de mer kreativa, lugnare och alla 
deras sinnen aktiveras.  
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Drougge (2002) anser att det bästa läget för en I Ur och Skur förskola/skola är nära en 
skog och gärna med en naturtomt. Detta är inte möjligt för alla I Ur och Skur 
verksamheter och då är det viktigt att pedagogerna ser möjligheterna till att kunna göra 
om utegården till en inspirerande naturgård. Detta går att göra genom att plantera träd 
och buskar och att gå ut i skogen och finna inspiration till lekmaterial. Drougge påpekar 
att det är viktigt att gården lockar till aktiviteter och lekar i alla väder. Drougge (2001) 
säger att det är lättare för skolor att utöva friluftsaktiviteter då de har en naturtomt på 
sin gård. Drougge (2002) menar att på gården ska det gärna finnas möjligheter till att 
odla och då gärna odla grönsaker som barnen ska få smaka. Om inte möjligheten till 
odling finns på själva skolgården kan problemet lösas genom en kolonilott, detta har I 
Ur och Skur Knyttegården gjort. Drougge (2002) menar att det ska finnas möjlighet till 
matlagning utomhus på så sätt får barnen en gemenskap och de lär sig att laga mat. I 
anslutning till eldstaden bör det finnas en matplats där barnen kan äta sin mat bord och 
stolar bör vara i naturmaterial exempelvis kan stockar bli bänkar till barnen. Drougge 
(2001) säger att det är viktigt för pedagogerna att vara flexibla, att ta vara på när det är 
snö och åka skidor.  
 
Westerlund et al. (2007) säger att djurens närvaro är en naturlig del i I Ur och Skur 
verksamheten. Genom att ha den dagliga verksamheten ute finns det stora chanser till 
att träffa på djur. Drougge (2002) säger att på flera I Ur och Skur verksamheter finns det 
husdjur. Drougge menar att djuren passar bra i I Ur och Skur verksamheter då 
metoderna handlar om att värna om varandra. Drougge säger att det finns 
forskningsresultat som visar på de positiva effekter som djur har på barn tillexempel 
mognar barnen fortare och utvecklar en social kompetens. Eftersom djuren är i 
beroende av barnens omvårdnad känner barnen sig behövda och barngruppen får en 
gemensam uppgift att ta hand om djuren. Omvårdnad om djur behöver inte innebära att 
förskolan/skolan har ett husdjur utan det kan räcka med att mata fåglarna på vintern. 
Det är upp till varje verksamhet att bestämma om det passar att ha husdjur eller ej med 
tanke på om det finns allergiska barn i gruppen. Att föredra, enligt Drougge, är att ha 
djur utomhus då dessa inte är lika allergiframkallande och förskolan/skolan kan på så 
sätt fylla en viktig funktion då det är många familjer som inte kan ha djur av olika 
anledningar.  

2.1.5 Innemiljön på I Ur och Skur 
Westerlund et al. (2004) säger att trots att största delen av verksamheten i I Ur och Skur 
bedrivs utomhus är det viktigt med en bra fungerande inomhusmiljö då den ska 
växelverka med utomhusmiljön. För ledarna inom I Ur och Skur gäller det att anpassa 
sig efter aktiviteterna och rådande förhållanden för att på så sätt kunna göra ett 
medvetet val av var lärandet kan ske bäst. Om ett visst lärande sker bäst inomhus är 
detta att föredra. Årstiderna styr var verksamheten görs bäst, under vinterhalvåret äts 
ofta lunchen inomhus samt att barnen vilar inne. Drougge (2001) säger att 
inomhusmiljön ska göras så lik hemmiljön som möjligt och ska vara anpassad för olika 
behov, och alla sinnen skall tillfredställas. Inomhusmiljön ska vara flexibel och rummen 
ska gå lätt att förändra.  Barnen ska kunna välja vilken belysning de vill ha genom att det 
ska finnas många olika lampor i olika rum. Böcker ska ha en central roll i skolan, 
eleverna ska lätt kunna hitta en bok och leta fakta i den. Westerlund et al. säger att det är 
viktigt med en stor hall där barnen kan få plats med alla sina ytterkläder. Inomhusmiljön 
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ska vara lugnande och rummen ska vara vackra för att skapa ett gott lärande klimat. 
Miljön ska vara inspirerad av naturen.  

2.1.6 Sammanfattning av centrala begrepp inom I Ur och Skur 
De centrala teman inom I Ur och Skur som vi kommer att återkoppla till annan 
metodlitteratur och forskning: 

• Upplevelsebaserad inlärning/undervisning utifrån barnens erfarenheter där alla 
sinnen aktiveras.  

• Åldersintegrerade grupper där barnen ska lära av varandra. 
• Arbete i projektform, ämnesövergripande och tematiskt med ett helhetslärande. 
• Natur- och miljöfostran i alla ämnen genom att utomhus året runt 
• Olika lärandemiljöer där innemiljö ska växelverka med utemiljö.  

2.2 Lärande och lärandemiljöer  
I denna del av litteraturgenomgången har vi utgått ifrån de centrala begreppen inom I 
Ur och Skur och har försökt spåra dem i annan metodlitteratur.   

2.2.1 Upplevelsebaserad inlärning utifrån barnens erfarenheter  
Glantz, Grahn och Hedberg (2007) säger att vi alltid har haft en relation till naturen men 
att denna relation har förändrats i takt med att vårt samhälle har förändrats. Författarna 
anser att vi inte kan få en relation till naturen om vi inte upplever den. Strotz och 
Svenning (2004) ger exempel på hur vi kan uppleva naturen och menar att lärande om 
djur i vatten ska bedrivas vid vatten under den årstid då djuren existerar. Trots att detta 
låter självklart skriver författarna att det allt för ofta inträffar att undervisningen både 
inomhus och utomhus inte överrensstämmer med detta. Claesdotter (2005a) säger att 
det är ute i naturen som vi lär oss bäst då vi får uppleva och lära med hjälp av våra 
sinnen. Lärandet bör vara verklighetsförankrat och undersökande och menar att 
meningen med upplevelsebaserad inlärning inte är att pedagogen tar med sig en 
högläsningsbok och går ut och läser för barnen. Utan istället ska pedagogen ge eleverna 
möjlighet till att utforska och upptäcka och på så sätt lära sig. Inom 
utomhuspedagogiken poängteras att barnen ska lära sig med hela kroppen och förena 
teori och praktik. Claesdotter menar på så sätt att lek och lärande går hand i hand och 
tycker att det finns brister i barnkonventionen och läroplanerna då de inte poängterar 
barnens rätt att vara ute.  
 
Strotz och Svenning (2004) säger att undervisningen utomhus ska ske utifrån barnens 
intresse och att det är viktigt att väcka barnens engagemang för att uppnå detta. Även  
Brügge och Szczepanski (2007) förklarar att pedagogerna måste vara flexibla och 
lyhörda för barnens intressen. Det är viktigt att pedagogerna kan fånga situationen på 
bästa möjliga sätt genom att ha öppna sinnen. Författarna menar att 
inlärningssituationerna utomhus inte behöver vara förutbestämda utan de kan uppstå 
genom barnens intresse och upplevelser. Genom att bygga undervisningen på barnens 
intressen ökar deras motivation till lärande. Stensmo (2006) skriver att eleverna måste 
vara motiverade för att de ska kunna lära sig och ta till sig kunskap. Stensmo talar om 
inre och yttre motivation och det är den yttre motivationen som pedagoger kan påverka 
genom att exempelvis uppmuntra och stötta eleverna. Dahlgren (2007) talar även han 
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om inre motivation och förklarar att den inre motivationen är den bästa motivationen 
för det egna lärandet. Författaren säger att det ofta är den yttre motivationen som styr 
eleverna till att producera i skolan, och Dahlberg säger att den är mer av en förväntning 
på eleven att producera än en uppmuntran. Detta medför att eleverna endast lär sig för 
stunden, då inlärningen inte bygger på eget intresse.  
 
Szczepanski (2007) påpekar att utomhuspedagogiken öppnar dörrar till annan kunskap 
än enbart den skrivna. Det finns viss kunskap som måste upplevas med alla sinnen, det 
går inte att läsa sig till hur äpplet doftar utan det måste upplevas. Även Dahlgren (2007) 
menar att det är med våra sinnen som vi ska lära oss och han anser att i dagens skola är 
det den lästa kunskapen som prioriteras. Dahlgren säger också att i skolan har alltid den 
tryckta kunskapen varit den främsta och den upplevda kunskapen har fått stå i 
bakgrunden. Carlgren (1999) skiljer på lärandet i skolan och lärandet utanför skolan. 
Lärandet som sker i skolan kallas för ett formellt lärande och har inget annat syfte än att 
vi ska lära oss. Lärandet som sker utanför skolan kallas för informellt lärande och där 
kommer lärandet som en bonus när vi gör saker. Carlgren säger att bara för att barnen 
går till skolan behöver detta inte betyda att de lär sig.  

2.2.2 Natur- och miljöfostran ute året om i projektform och i grupp 
Strotz och Svenning (2004) säger att för att undervisningen utomhus skall bli rolig och 
spännande säger författarna att det är viktigt att anpassa den utefter gruppens storlek 
och ålder på barnen. Brügge och Szczepanski (2007) säger att genom 
utomhuspedagogiken tränar barnen sin sociala kompetens genom att de måste 
samarbeta när de är utomhus.  
 
Pedagoger som arbetar med utomhuspedagogik arbetar ofta tematiskt och 
ämnesövergripande, på så sätt förenar de teori med praktik menar Brügge och 
Szczepanski (2007). Genom att arbeta tematiskt kan det som uppfattas som främmande 
och svårt att förstå göras mer lättbegripligt, det abstrakta blir mer konkret. Författarna 
säger att för att kunna ge eleverna de bästa förutsättningarna för lärande måste 
pedagogerna ha kunskaper om naturen för att kunna bedriva undervisning utomhus. 
Genom att bedriva undervisning utomhus säger Strotz och Svenning (2004) att det blir 
lättare att få en helhetssyn genom att flera ämnen integreras, och på så sätt lära vi oss 
bättre. Författarna ger som förslag på hur flera ämnen, så som historia, kemi och fysik, 
kan integreras. Detta genom att pedagogen samlar barnen vid exempelvis en lägereld 
och diskuterar med barnen om eldens betydelse för människan genom tiderna och sedan 
talar om dagens teknik, så som tändstickor.  
 
Claesdotter (2005a) har gjort en intervju om utemiljöns betydelse för barns lärande med 
Anders Szczepanski som arbetar på Centrum för Miljö- och Utomhuspedagogik på 
Linköpings universitet. Szczepanski säger att både i förskolan och i skolan saknas 
förståelse till utomhuspedagogikens fördelar. Detta tror Szczepanski beror på att 
utomhuspedagogik förknippas ofta med naturkunskap, denna uppfattning menar 
Szczepanski är felaktig och säger att alla ämnen går att undervisa i utomhus.  
Szczepanski säger att: ”Hela utemiljön är en ständigt aktuell kunskapskälla som bär på 
ett rikt material, både för historiska tillbakablickar och studier av nutid och framtid” 
(Claesdotter, 2005a s. 90). I förskolan är de ute under stora delar av dagen, men 
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pedagogerna saknar kunskap om hur de ska bedriva pedagogisk verksamhet ute. Detta 
leder till att pedagogerna inte alltid tar tillvara på de lärandesituationer som uppstår 
utomhus. Även Brügge och Szczepanski (2007) tycker att alla pedagoger borde använda 
sig av utomhuspedagogik i den dagliga verksamheten då utomhuspedagogiken medför 
att vi rör på oss och lär oss bättre genom att hela kroppen är aktiv. Orsaken till att 
utomhuspedagogiken inte används, anser författarna är samma orsaker som Claesdotter 
nämner, bristen på kunskap hos pedagoger om hur utomhuspedagogiken ska användas. 
Brügge och Szczepanski menar att då det finns forskning som pekar på de positiva 
effekterna av utomhuspedagogik finns det inte längre någon ursäkt för att inte ta till sig 
pedagogiken.  
 
Strotz och Svenning (2004) menar att vädret har stor betydelse i utformningen av en bra 
lärandesituation utomhus, pedagogerna måstet ta vädret i beaktande då utevistelsen ska 
vara rolig och spännande. 

2.2.6 Olika lärandemiljöer  
Studier visar på att om förskolor och skolor ligger i nära anslutning till naturområden, 
och är ute mycket i dessa, är pedagogerna mer nöjda med sina utomhuspedagogiska 
verksamheter än vad pedagoger i förskolor och skolor som inte har tillgång till naturen 
är (Glantz, Grahn och Hedberg, 2007). Detta resulterar i att pedagoger som är nöjda 
med naturen runt omkring förskolan och skolan söker sig till flera olika utomhusmiljöer. 
Claesdotter (2005a) menar att genom att lära in ute blir kunskaperna mer konkreta, 
inomhus kan bara kunskapen beskrivas, inte upplevas. Pedagogerna måste bli bättre på 
att ta tillvara på närmiljön och undersöka de möjligheter som närmiljön erbjuder. 
 
Glantz, Grahn och Hedberg (2007) påpekar att skolgården och förskolegårdar ska ses 
som läromedel och att naturen inte begränsas till att bara finnas i skogen utan finns runt 
omkring oss, som till exempel våra trädgårdar eller planteringar i stadsmiljö. Även 
Brügge och Szczepanski (2007) säger att pedagoger måste bli bättre på att ta vara på sin 
närmiljö och vidga sin klassrumssyn och menar att skolgården och skogen ska ses som 
utrymmen för lärande. Szczepanski (2007) säger att till stor del består inte vår 
kommunikation av tal utan det är med våra övriga sinnen som vi kommunicerar och lär 
oss. Därför menar författaren att det är viktigt att vara i andra miljöer än enbart i 
klassrummet för att på så sätt kunna stimulera de olika sinnena. Szczepanski menar med 
detta att barnen ska få uppleva allt i sin rätt miljö, ska barnen lära sig om olika 
industrier ska denna inlärning upplevas i ett industrilandskap. 
 
Claesdotter (2005b) har besökt en förskoleklass som bedriver största delen av sin 
undervisning utomhus. Pedagogerna i förskoleklassen menar att genom att vara 
utomhus underlättar det för barn som har koncentrationssvårigheter då utomhusmiljön 
är lugnare och inte lika distraherande än miljön inomhus. Pedagogerna anser att genom 
att vara mycket utomhus förbereds barnen i förskoleklassen för skolan genom att när de 
är ute får de öva att ta ansvar då utrymmet till frihet är större och pedagogerna håller sig 
mera i bakgrunden. Claesdotter säger att pedagogerna har en vision om vad som ska 
göras under dagen men det är barnen som bestämmer när det ska göras. Pedagogerna 
anser att deras främsta uppgift i förskoleklassen är att förbereda barnen inför skolans 
begränsade frihetsutrymme. 
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Vi talar inte ofta om var lärandet ska ske utan bara att det ska ske. Szczepanski (2007) 
säger att då utomhuspedagogiken visar på var lärandet ska ske leder det ofta till att det 
uppfattas som en motsats till inomhuspedagogik. Detta säger Szczepanski är en fel 
uppfattning då utomhuspedagogik är så mycket mer än bara en motsats till 
inomhuspedagogik. Björklid (2005) påpekar att lärandet äger rum hela tiden och att 
informella lärandemiljöer, de barnen hittar på själva, spelar stor roll i utvecklingen av 
barnens demokratiska kompetens. Björklid säger att vid planering av den pedagogiska 
verksamheten kommer ofta lokalerna i skymundan, då pedagogerna inte är medvetna 
om lokalernas betydelse för verksamhet och den forskning som har gjorts om 
inomhusmiljön handlar mest om de begränsningar som finns. Detta återspeglas hos 
pedagogerna som ofta ser till bristerna med inomhusmiljön. Miljön inomhus borde vara 
mer flexibel så att barnen kan ändra utformningen av lokalerna utifrån sina intressen. 
Genom att ha allt material i barnhöjd kan de lätt själva välja hur de vill att miljön ska se.  
 
Björklid (2005) säger att miljön ska avspegla för barnen vad som förväntas ske i 
verksamheten och på så sätt underlättas barnens lärande och de blir stimulerade och 
utmanade till att lära sig. Miljön ska även vara utformad så att barn ska kunna leka 
ostört. Björklid säger att forskare menar att skolbyggnader inte är utformade efter de 
läroplaner som finns och orsaken till detta är att många skolor byggdes innan 1994/1998 
års läroplaner skrevs. Björklid menar att den fysiska läromiljön inomhus även den måste 
förändras och konstaterar att den traditionella skolbyggnadsmodellen med långa 
korridorer och flera likadana klassrum håller på att försvinna. Skolorna kommer i 
framtiden delas in i olika arbetsenheter med ett stort arbetsrum i mitten och flera små 
studierum runtomkring.  

2.2.7 Skolgården som lärandemiljö  
Brügge och Szczepanski (2007) skriver att leda pedagogisk verksamhet utomhus är 
aktuellt även internationellt. Olsson (2002) skriver om en skola i England, 
Coombesskolan, som ligger strax utanför London där de arbetar med 
utomhuspedagogik. De använder sig av hela skolgården som klassrum, och deras ledord 
i skolverksamheten är ”sharing and caring ”. Med det menar de att det är viktigt att bry 
sig om naturen och att ta hand om den. Lieberg (2002) skriver att skolan arbetar utifrån 
ett sociokulturellt perspektiv på lärande. I det sociokulturella perspektivet anses 
lärandet beroende av den omgivande miljön, och allt de barnen gör på skolan ses som en 
form av lärande. Lieberg (2002) säger att Coombesskolan vill att barnen skall lära 
genom alla sina sinnen och hela kroppen. Undervisningen bygger på det lustfyllda 
lärandet: 
 

Det finns tre grundläggande principer som karaktäriserar lärandet på Coombes: involvering, 
helhet och inspiration. De två första lägger grunden för den tredje. Det görs ingen skillnad 
mellan lärandet inomhus och utomhus. Snarare relateras det mesta i undervisningen till 
förhållanden som har med den yttre miljön att göra. I denna mening fungerar hela utemiljön på 
Coombes som ett pedagogiskt rum. (Lieberg, 2002, s. 86). 

Olsson (2002) berättar att de på skolan arbetar tematiskt och fokuserar på 
årstidsväxlingarna i undervisningen som till mestadels bedrivs utomhus. De olika teman 
och aktiviteter som pågår under ett år på skolan återkommer efter en tid.  De firar olika 
religiösa och nationella högtider, såsom det kinesiska nyåret, Hanukka och Sankt 
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Patrik's Day. Som ett exempel på upplevelsebaserat lärande berättar Olsson om hur 
pedagoger och elever på skolan gestaltar när London stod i lågor år 1666. Detta gör de 
genom att barnen får bygga upp London med ett varsitt hus gjort i papp som de sedan 
placerar ute på skolgården. När staden är färdigbygd startar pedagogen en brand i 
bagarens hus och elden sprider sig till övriga hus i den lilla staden. På detta sätt får 
barnen uppleva hur bedrövelsen i London såg ut efter branden på 1600-talet samtidigt 
som de får lära sig om brandsäkerhet. Olsson skriver att skolans skolgård är i ständig 
förändring efter vilket tema som skolan för tillfället arbetar med. Under solsrosveckan 
förändras skolgården till en enda stor blomsteräng med målade solrosor.  
 
Lieberg (2002) berättar att eleverna endast har en rast under dagen och att de då endast 
får vistas på lekplatsen på skolgården. De övriga utrymmena vill pedagogerna att 
eleverna ska betrakta som klassrum och därför får eleverna endast vistas där under 
lektionstid. Åkerblom (2002) säger att på Coombesskolan arbetar pedagogerna också 
mycket med odling. Eleverna får själva odla och skörda sina grödor och på så sätt lär de 
sig om naturens kretslopp. Odlingen ses också som ett verktyg till att integrera olika 
ämnen.   

2.3 Forskning om utemiljöns betydelse i förskolan 
Här nedan kommer vi att presentera delar ur den forskning som har bedrivits inom 
ämnet. Claesdotter (2005a) säger att det har bedrivits mycket forskning om 
utomhuspedagogik världen över men Szczepanski (2007) påpekar att den svenska 
forskningen inte har pågått så länge. Claesdotter (2005a) säger att forskningen har 
kommit fram till att den som mår bra både fysiskt och psykiskt lär sig bättre.  
 
Borg (2007) har studerat utomhuspedagogik i förskolan. I studien har Borg intervjuat 
verksamma pedagoger uppdelade i en kommunal förskola, en kommunal i I Ur och Skur 
förskola och en fristående I Ur och Skur förskola. Syftet med studien var att göra en 
jämförelse mellan olika förskolepersonals syn och användning av utomhuspedagogik. I 
sitt resultat kom Borg fram till att samtliga intervjuade pedagoger var positivt inställda 
till pedagogisk utomhusverksamhet. Alla tre förskolor var ute dagligen men den 
kommunala förskolan var ute minst och den fristående I Ur och Skur förskolan var ute 
mest.  
 
Karlsson och Olsson (2006) har studerat varför pedagoger ska arbeta med 
utomhuspedagogik i förskolan. Syftet med denna studie var att ta reda på hur pedagoger 
kan arbeta didaktiskt med utomhuspedagogik i förskolan. De har besökt sex olika 
förskolor och fyra av dem var I Ur och Skur verksamheter. Författarnas slutsatser är 
bland annat att utomhuspedagogik i förskolan är viktigt för barnens allmänna 
hälsotillstånd och att pedagogerna tar tillvara på oplanerade inlärningstillfällen lättare 
när de befinner sig i en naturlig miljö. 
 
Grahn, Mårtensson, Lindblad, Nilsson och Ekman (1997) har gjort en studie där de har 
gjort en jämförelse mellan en I Ur och Skur förskola, Statarlängan, med en förskola utan 
någon profilering, Lekatten. I studien undersöktes sambanden mellan barnens 
utemiljöer och barnens aktiviteter och utveckling inom områdena: Lek och kreativitet, 
motorik, koncentration och hälsa. I studien framkom det att sjukfrånvaron bland barnen 
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på Statarlängan var lägre och Grahn et al. upplevde miljön på förskolan som mer 
harmonisk i jämförelse med miljön på Lekatten. Barnen på Statarlängan hade kommit 
längre i både sin motoriska förmåga och sin koncentrationsförmåga. När pedagogerna 
på Statarlängan ville ha barnens uppmärksamhet fick de det och barnen var mycket 
nyfikna på vad som skulle ske. Pedagogerna på Lekatten sökte ofta efter barnens 
uppmärksamhet och detta gjorde att barnen tillslut tröttnade och lyssnade inte på 
pedagogernas uppmaning. Grahn et al. säger att sämre koncentrationsförmåga leder till 
att barnen får svårigheter med att ta till sig information.  
 
Barnen på Lekatten var inte lika bra på att samspela socialt när det gäller att visa hänsyn 
och vara lyhörda. Detta tror Grahn et al. (1997) beror på att leken utomhus var för 
kontrollerad av pedagogerna med regler om var vissa lekar fick utföras. När Grahn et al. 
studerade utomhusmiljön på de båda förskolorna fann de att på Lekatten var det svårt 
för barnen att låta leken utvecklas i ett lugnt tempo. Tempot bland barnen skruvades 
upp så fort barnen klev utanför dörren. Grahn et al. tror att detta kan bero på att på 
Lekatten vistades barnen ute en kortare period under dagen medan på Statarlängan 
vistas barnen ute större delen av dagen. Genom att barnen på Statarlängan var ute hela 
dagen kunde barnen låta leken utvecklas i ett lugnare tempo, det blev inte samma 
konkurrens bland leksakerna utomhus då de hade hela dagen på sig att leka med dem. 
 
Mårtensson, 2004, har genomfört en studie av utomhuslek på förskolegården. 
Mårtensson har besökt två olika förskolor och observerat vad barnen leker och hur de 
använder sig av miljön i leken. Precis som tidigare studier har även Mårtensson kommit 
fram till att omgivningen har stor betydelse för vad barn leker. Författaren har också 
dragit slutsatsen att det idag inte finns samma förutsättningar till att planera bra 
förskolegårdar då flera förskolor på grund av platsbrist placeras på ställen som 
egentligen inte är anpassade för förskolor och dess gårdar. Förutsättningarna för att 
pedagogerna ska kunna åka ut på utflykter med barnen har också förändrats. 

2.4 Styrdokumenten 
Nedan följer sammanfattningar från läroplanen för förskolan och läroplanen för skolan 
och hur de båda uttrycker hur verksamheten ska utformas för att uppfylla en bra 
lärandemiljö som främjar lärande. Vi har utgått från I Ur och Skur pedagogiken och 
försökt hitta underlag för den i styrdokumenten.  

2.4.1 Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) 
Utbildningsdepartementet (1998) säger att alla som arbetar i förskolan ska se till varje 
barn och dennes förutsättningar och behov. Utbildningsdepartementet poängterar att 
lärandet ska vara lustfyllt och utformas utifrån barns intresse och nyfikenhet. 
 
Verksamheten på förskolan ska utformas så att barnen ges möjlighet till lek och lärande 
både inomhus och utomhus. Förskolan skall ge förutsättningar till att varje barn får en 
förståelse för sin närmiljö och människans samspel med naturen och att varje barn får 
utveckla sin motoriska förmåga. ”Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt 
samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. 
Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och 
sammanhängande”. (Utbildningsdepartementet, 1998, s.6) 
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2.4.2 Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet (Lpo 94) 
Utbildningsdepartementet (1994) poängterar att skolan ska vara utformad så att alla 
elever ges lika förutsättningar för att lära sig och nå kunskapsmålen. Skolan skall skapa 
ett gott lärandeklimat så att eleverna själva vill lära. Detta bland annat genom att olika 
kunskapsformer tas i beaktande och utformar en helhet. Olika källor till kunskap skall 
användas. 
 
Utbildningsdepartementet (1994) säger också att eleverna ska lära sig att värna om 
miljön och ha kunskap om naturens uppbyggnad. Skolan ska också ge eleverna 
grundläggande kunskaper om friluftsliv och allemansrätten.  

2.5 Sammanfattning 
Efter genomgång av litteratur har följande framkommit: Verksamheten/undervisningen 
i I Ur och Skur ska vara upplevelsebaserad och byggs upp utifrån barnens erfarenheter. 
Ledarna arbetar i projektform och åldersintegrerat. Det är ute i naturen som vi lär oss 
bäst då vi får uppleva och lära med hjälp av våra sinnen. Undervisningen utomhus bör 
ske utifrån barnens intresse och det är viktigt att väcka barnens engagemang för att 
uppnå detta. Pedagoger som arbetar med utomhuspedagogik arbetar ofta tematiskt och 
ämnesövergripande, på så sätt förenar de teori med praktik. 
 
Alla I Ur och Skur förskolor och skolor följer de svenska läroplanerna och de har 
friluftsliv och miljöfostran med i alla ämnen och detta står även i den svenska läroplanen 
för grundskolan. Tanken med I Ur och Skur är att barnen ska arbeta i grupp och 
tillsammans uppleva naturen, genom utomhuspedagogiken tränar barnen sin sociala 
kompetens genom att de måste samarbeta när de är utomhus.  
 
Utgångspunkten för lärandemiljöerna utomhus i I Ur och Skur ska vara närmiljön för 
det är den plats som de dagligen befinner sig på. Det bästa läget för en I Ur och Skur 
förskola/skola är nära en skog och gärna med en naturtomt och det är viktigt att gården 
lockar till aktiviteter och lekar i alla väder. Skolgården och förskolegårdar bör ses som 
läromedel och naturen finns inte bara i skogen utan runt omkring oss, som till exempel i 
våra trädgårdar eller planteringar i stadsmiljö. 
 
Trots att största delen av verksamheten i I Ur och Skur bedrivs utomhus är det viktigt 
med en bra fungerande inomhusmiljö då den ska växelverka med utomhusmiljön. För 
ledarna gäller det att anpassa sig efter aktiviteterna och rådande förhållanden för att på 
så sätt kunna göra ett medvetet val av var lärandet kan ske bäst. Vid planering av den 
pedagogiska verksamheten kommer ofta lokalerna i skymundan, då pedagogerna inte är 
medvetna om lokalernas betydelse för verksamhet. Den forskning som har gjorts om 
inomhusmiljön handlar mest om de begränsningar som finns i den. Miljön inomhus 
borde vara mer flexibel så att barnen kan ändra utformningen av lokalerna utifrån sina 
intressen.   
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Det har gjorts en jämförelse mellan en I Ur och Skur förskola och en traditionell förskola 
utan profilering. Barnen på I Ur och Skur förskolan hade bättre motoriska färdigheter, 
de hade lägre sjukfrånvaro och de var bättre på att samspela socialt.  
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3 Metod 
 
I detta kapitel kommer vi att presentera hur vi har gått tillväga i vår studie samt hur vi 
har lagt upp studien. Vi börjar kapitlet med att berätta vilken forskningsstrategi vi har 
använt oss av samt vilka datainsamlingsmetoder, intervjuer och observationer, vi har 
använt. Vi presenterar hur vi gjorde vårt urval, hur tillförlitlig vår studie är samt hur vi 
har uppfyllt de forskningsetiska principerna.  

3.1 Forskningsstrategi 
Vi har gjort en kvalitativ studie då vi var intresserade av att få en djupare inblick i ämnet. 
Stukát (2005) menar att det kvalitativa synsättet är att föredra då en generalisering inte 
är av intresse utan fokus ligger på helheten. Vi valde att använda oss av en kvalitativ 
forskningsstrategi framför en kvantitativ då vi ämnade göra en liten datainsamling med 
få deltagare. Stukát säger att en kvantitativ forskningsstrategi bygger på att nå fram till 
ett resultat som kan generaliseras och data presenteras ofta i form av siffror och 
diagram. Vi ville göra en studie av djupare karaktär och syftet var inte att generalisera 
resultatet. Inom det kvalitativa synsättet används oftast intervjuer av en mer öppen 
karaktär, observationer är också vanliga. 

3.2 Datainsamlingsmetod 
För att besvara våra frågeställningar använde vi oss av personliga intervjuer med 
semistruktur och de var fem till antalet. Denscombe (2006) säger att intervjuer är att 
föredra då forskaren vill få mer detaljerad data från ett färre antal personer.  Denscombe 
visar på att semistrukturerade intervjuer är bra då informanten kan ges möjlighet att 
utveckla sina tankar kring det förutbestämda ämnet. Detta uppfyller intervjuaren genom 
att ha en bestämd tanke kring vilka frågorna som ska behandlas men ordningen på 
frågorna är flexibla. Då det var pedagogerna som satt inne med informationen ansåg vi 
att en semistrukturerad intervjumetod var att föredra. Stukát (2005) beskriver att 
frågeguiden vid ostrukturerade intervjuer kan användas som en checklista vid 
intervjutillfället. Vi hade samma frågeguide till alla intervjuer och använde den som en 
form av checklista på huvudfrågor vi ville ha svar på. Vi valde att göra vad Stukát 
benämner som fältintervjuer. Det innebär att intervjuerna sker på informantens 
hemmaplan, i vårt fall innebar detta att vi sökte upp informanterna på deras arbetsplats. 
Informanterna fick själva välja i vilket rum intervjun skulle ske, detta för att de skulle 
känna sig trygga med miljön.     
 
Vi valde att göra en ljudinspelning av våra intervjuer och på så sätt kunde vi försäkra att 
vi inte lade in egna värderingar i informanternas svar. Denscombe (2006) poängterar att 
fördelen med intervjuer är att det inte krävs någon avancerad utrustning vid 
intervjutillfället utan enbart en bandspelare. Stukát (2005) säger att vid ostrukturerade 
intervjuer används ofta bandspelare och detta för att säkerställa att forskaren får med 
allt som informanten säger. Det finns en risk med att förlita sig helt på bandspelare då 
den kan gå sönder. För att undvika detta tog en av oss stödanteckningar under 
intervjuerna. Genom att vi bandade informanternas svar kunde vi ha ögonkontakt med 
informanterna och på så sätt ge dem gensvar under intervjun. Vi var medvetna om 
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intervjuareffekten och kom därför att sträva efter att inte synliggöra några värderingar 
eller eventuella förväntningar på informanternas svar under intervjuerna.  
 
Denscombe (2006) säger att innan intervjuerna är det viktigt för forskaren att reflektera 
över informanternas ålder och vilken professionell sakkunskap de har och om detta 
kommer att påverkar intervjun positivt eller negativt. Vi visste inte ålder på 
informanterna men hade en föraning om att de skulle vara äldre än oss då de är 
utbildade och redan verksamma. Vi ansåg att åldersskillnaden skulle påverka intervjun 
positivt genom att vi inte hamnade i en maktposition då vi var yngre än informanterna. 
Informanternas sakkunskap ansåg vi som stor då flera av dem arbetat länge och några 
har varit med och startat upp verksamheter. Vi klargjorde för informanterna att det var 
de som var experterna på området och att vi inte var ute efter att hitta rätt eller fel i 
informanternas svar. Efter intervjuerna transkriberade vi bandinspelningarna för att 
säkerställa att vi fick med allt som informanterna sa. Stukát (2005) säger att 
transkriberingarna är tidskrävande men vi ansåg att transkribering var av betydelse för 
vår studie då vi fick möjlighet att få eventuell information som vi missade under 
intervjutillfällena.    
 
Vi har även gjort observationer av miljön i och runt om förskolorna och skolorna. Detta 
gjorde vi för att få en inblick i hur närmiljön kan se ut runt verksamheterna och för att se 
om det fanns några skillnader mellan de olika förskolorna och skolorna som vi besökte. 
Vårt syfte var inte att jämföra informanternas beskrivning av miljön med vår 
observation utan vi ville göra en miljöbeskrivning för att se på likheter och skillnader. 
För att få en struktur på observationerna utformade vi ett observationsschema3 utifrån 
vad litteraturen sa skulle finnas på en I Ur och Skur gård. Vi följde observationsschemat 
under alla observationer för att säkerställa att vi undersökte samma saker och på så sätt 
kunde vi göra en mer jämlik jämförelse mellan de olika förskolorna och skolorna.   

3.3 Urval av informanter 
Vi har gjort ett tillfällighetsurval. Denscombe (2006) säger att ett tillfällighetsurval 
bygger på att forskaren väljer de mest bekväma alternativen, det blir ofta först till kvarn. 
I vårt fall valde vi de pedagoger som svarade men vi hade ett kriterium och det var att 
pedagogerna skulle vara utbildade. Vårt urval är mer av ett icke-sannolikhetsurval och 
orsaken till detta är att det inte var möjligt att ha med ett större antal informanter då vår 
studie var liten. Vi hade för lite kunskap om urvalsunderlaget samt att vi inte hade 
möjlighet att komma i kontakt med informanter för att göra ett mer sannolikhetsurval. 
Vi valde att göra ett urval bland förskolorna och ett bland skolorna, detta för att vi ville 
få en spridning av informanter samt att vi ville intervjua lika många pedagoger i 
förskolan som i skolan. Vi hade en lista med förskolor och skolor som vi hade fått tips 
om. Av de skolorna och förskolorna valde vi ut ett antal att kontakta. Sedan valde vi de 
verksamheter som tackade ja, men vi var noga med få med lika många skolor som 
förskolor. Två förskolor och två skolor har deltagit i vår studie och vi har intervjuat sex 
pedagoger under fem intervjuer. 

                                                
3Se  Bilaga 3 Observationsschema 
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3.4 Genomförande 
Vi började med att ta kontakt med en person som har arbetat på en I Ur och Skur 
verksamhet och som är väl insatt i ämnet. Vi fick tips på vilka I Ur och Skur förskolor 
och skolor som finns i Mellansverige. Efter det att vi klargjort vårt syfte med studien 
skrev vi ett missivbrev4 som vi skickade ut till de förskolor och skolor vi var intresserade 
av att ha med i vår studie. En förskola och en skola valde att inte delta i studien. När vi 
hade fått svar från de olika verksamheterna som ville delta bokade vi in dem för 
intervjuer. Ordningen blev slumpmässig utefter det att vi fick svar från informanterna 
och när intervju passade för dem. Under tiden vi kontaktade verksamheterna skrev vi 
vår litteraturdel för att på så sätt ha en förförståelse för ämnet och för att kunna ställa 
relevanta frågor som kan besvara frågeställningarna. Sedan gjorde vi en frågeguide5 för 
att säkerställa att vi ställde samma frågor till alla informanter. Vi var båda med vid alla 
intervjuer och detta säger Stukát (2005) kan vara bra då två personer kan få ut mer av en 
intervju genom att personerna kan uppfatta olika saker och lägga fokus på olika 
områden under intervjun. Den ena av oss förde mer noggranna stödanteckningar och 
den andra fokuserade mer på att ha ögonkontakt med informanten. Vi var både aktiva 
under intervjun genom att vi båda ställde frågor. Under observationerna var vi båda 
aktiva, den ena gjorde anteckningar om miljön medan den andra följde 
observationsschemat. 
 
Vi började med att besöka en förskola belägen i ett villaområde. Intervjun gjordes 
inomhus i ett av barnens arbetsrum. Intervjun fortlöpte utan att något oförutsett hände. 
Efter intervjun gjorde vi vår observation utan informantens deltagande och vi var först 
inne och undersökte innemiljön och sedan undersökte vi utemiljön. 
 
Det andra besöket var på en skola belägen i utkanten av ett villaområde där vi 
intervjuade två informanter. Vi började med en rundvandring inne på skolan 
tillsammans med en av informanterna. Under tiden berättade informanten om 
innemiljön och dess funktion. Sedan gjorde vi vår första intervju i ett arbetsrum för 
pedagogerna, intervjun gjordes enskilt med en informant. Informanten hade 
missuppfattat oss och trodde att intervjun skulle filmas. När vi berättade att det endast 
var en ljudinspelning uppfattade vi att informanten blev lättad. Intervjun fortlöpte utan 
att något oförutsett hände. Direkt efter första intervjun påbörjades den andra intervjun 
med den informant som hade visat oss runt på skolan. Även denna intervju gjordes 
enskilt. Under intervjun ringde informantens telefon, men informanten valde att inte 
svara. Detta påverkade inte intervjun då informanten snabbt kom tillbaka in i intervjun. 
Rummet där intervjun genomfördes i var mycket varmt då solen låg på och värmde upp 
rummet. Detta medförde att vi var ganska trötta under andra intervjun och vi hade inte 
samma fokus och kontroll på att vi hade ställt alla frågor. Efter intervjun gjorde vi vår 
observation av utemiljö och informanterna var vid detta tillfälle inte med.  
 
Det tredje besöket gjordes på en förskola belägen i en lantlig miljö. Informanten visade 
oss förskolans lokaler berättade om denna och vilka framtida planer de har. Sedan 

                                                
4 Se bilaga 1 Missivbrev 
5 Se bilaga 2 Frågeguide 
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gjordes intervjun inne på pedagogernas arbetsrum. Intervjun genomfördes ostört. Efter 
intervjun gjorde vi vår observation av utemiljön utan att informanten var med. 
 
Det fjärde och sista besöket gjorde vi på en skola belägen i en lantlig miljö. Vi började 
besöket med att undersöka utemiljön med flera informanter som berättade vad de gjorde 
på de olika platserna ute. Sedan gick vi in och såg på skolans lokaler. Detta tillsammans 
med de två informanterna vi skulle intervjua. På grund av ett missförstånd med otydlig 
information från vår sida genomfördes intervjuerna tillsammans. Informanterna förde 
en dialog emellan sig och fyllde ofta i varandras svar. Detta medförde att vi har skrivit 
ihop intervjun för att på så sätt få mer entydiga svar. Intervjun gjordes i ett klassrum och 
fortlöpte utan några incidenter.  
 
Efter varje intervju transkriberades den, detta gjorde vi för vi hade intervjun i minnet 
och utifall bandningen skulle höras dåligt. Vi tog även stödordsanteckningar under varje 
intervju för att gardera oss för eventuella problem med bandspelaren. Sedan valde vi ut 
de delar av intervjuerna som vi ansåg som relevanta för studien.  

3.5 Databearbetning och analysmetoder  
Vi har strukturerat vårt resultat och vår analys utifrån våra forskningsfrågor. Denscombe 
(2006) säger att vid analys av en kvalitativ undersökning försöker forskaren att finna 
och urskilja mönster och samband i data. Vi har jämfört de olika pedagogernas svar och 
ställt dem mot varandra för att försöka finna likheter och skillnader. Sedan har vi 
jämfört data med litteraturen och den tidigare forskningen och även där försökt hitta 
likheter och skillnader. Våra observationer har vi analyserat genom att först jämföra 
dem med varandra samt jämfört dem med litteratur och där försökt finna likheter och 
skillnader. 

3.6 Tillförlitlighet 
Här nedan kommer vi att diskutera studiens tillförlitlighet, det vill säga vad som stärker 
trovärdigheten i studien och dess eventuella brister.  

3.6.1 Reliabilitet 
Mätinstrumentet i studien utgjordes av oss personligen vilket medför en låg reliabilitet. 
Detta därför att intervjuareffekten kan påverka informanten samt att analysen kan ha 
påverkats av våra egna värderingar. Stukát (2005) säger att det som kan medföra att 
reliabiliteten i en studie blir låg är bland annat att frågor och svar vid datainsamlingen 
kan ha feltolkats och både forskaren och informanterna. Vid några av våra intervjuer 
feltolkades våra frågor och vi fick åtgärda detta genom att ställa ytterligare frågor.   

3.6.2 Validitet 
Stukát (2005) säger att validitet i en studie innebär om forskaren har undersökt det 
han/hon avser att undersöka. För att säkerställa validiteten i vår studie använde vi oss av 
en frågeguide som vi har lagt som en bilaga i arbetet. Detta för andra som läser arbetet 
ska kunna se att vi har ställt valida frågor. Denscombe (2006) menar att om en 
frågeguide finns med i arbetet höjs validiteten. Denscombe nämner också att om data 
har ställts mot litteraturen höjs också validiteten i studien. Detta är något som vi också 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
  
 

21 

har gjort och går att läsa i vår analysdel. Våra forskningsfrågor följer som en röd tråd 
genom arbetet och av den anledningen anser vi att vår studie har hög validitet, vi har 
undersökt det vi ville undersöka.   

3.7 Etiska ställningstagande 
Vi har följt de allmänna råden för forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2008) i 
vår datainsamling. Informationskravet uppfyllde vi genom att vi informerade 
informanterna i ett missivbrev om studiens syfte och innebörd. Informanterna 
informerades om att deltagandet i studien var frivilligt, och att de hade rätt att avbryta 
sin medverkan om så önskades. Det andra kravet, samtyckeskravet, uppfyllde vi genom 
att få ett samtycke till deltagande i studien av alla informanterna. De deltagande hade 
rätt till att själva bestämma hur länge de ville delta i studien och på vilka villkor. De hade 
också rätt till att avbryta sin medverkan utan att detta skulle medföra några negativa 
påföljder. Genom att inte lämna ut några personuppgifter om informanterna och genom 
att det inte går att spåra informanternas svar i studien har vi uppfyllt 
konfidentialitetskravet. För att uppfylla nyttjandekravet kommer vi endast att använda 
vår datainsamling i denna studie och inte i någon annan. Alla de deltagande kommer att 
få ta del av vår undersökning genom att de får varsin kopia. Ljudupptagningarna 
kommer att förstöras efter att studien är avslutad och godkänd. 
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4 Resultat 
 
I det här kapitlet kommer vi först att ge en presentation av förskolorna och skolornas 
miljö och organisation utifrån våra miljöobservationer och intervjuer. Sedan presenterar 
vi resultatet av intervjuerna med informanternas svar om lärande och lärandemiljöer.  

4.1 Resultatpresentation – miljö och organisation 
Vi har döpt de olika verksamheterna för att lättare kunna urskilja skillnader mellan de 
olika verksamheterna. Till hjälp för att strukturera upp vår presentation av 
verksamheterna har vi använt oss av vårt observationsschema.  

4.1.1  Presentation skola A 
Skolan är en nystartad friskola som har funnits i snart ett år och det är redan lång kö till 
skolan. Skolan ska bli ett personalkooperativ. I dagsläget finns det 23 barn på skolan, det 
finns en femårsgrupp, en förskoleklass och en år ett. Skolan planerar sedan att vara en 
F-5 skola. Femårsgruppen kommer att försvinna nästa år. Skolan räknar med att ha ca 
60 barn, 10-11 barn i varje årskurs. Barnen kommer mest ifrån tätorten men det finns 
några barn som kommer ifrån stan. Några av barnen kommer ifrån en I Ur och Skur 
förskola som finns på orten och barnen hamnar troligtvist på högstadiet i samma ort. 
Skolan ställer inget krav på att eleverna ska vara med i friluftsfrämjandet då det är en 
skola och skolan ska vara avgiftsfri. På skolan arbetar fem pedagoger, alla pedagoger har 
gått I Ur och Skurs grundutbildning och Mulleutbildningen. En pedagog har gått alla 
friluftsledarutbildningarna6. Alla pedagoger är medlemmar i Friluftsfrämjandet och de 
använder sig av friluftsfrämjandets material och pedagogik.  
 
Gården är en naturtomt, belägen i en skogsglänta, och är uppdelad i olika delar. 
Skolgården ligger i skogen, därför finns det inga naturliga tomtgränser och pedagogerna 
har löst det genom att sätta blåa band i träden. Det finns en eldstad för matlagning, en 
stubbring för samlingar, och en svart tavla med stubbar framför som kan användas vid 
lektioner där en tavla behövs. Det finns även en grusplan där barnen vid tillfället hade 
satt upp bandymål. Det finns även ett vindskydd. Någon plats för odling finns ännu inte. 
Skolan har två sköldpaddor inomhus. I närmiljön finns skogen och nära skolan ligger det 
några villor utspridda. Det finns en friggebod på gården som är en utetoalett.  
 
Skolbyggnaden är gjord av tillfälliga baracker och är en provisorisk byggnad. 
Pedagogerna vill bygga en skola men platsen är i dagsläget inte bestämd. Det finns dåligt 
med förvaring och inga torkskåp. Ettornas klassrum har en traditionell klassrumsmiljö 
med bord och stolar framför en vit tavla. Sexåringarnas rum är mer av ett traditionellt 
förskoleklassrum med en matta på golvet och bord och stolar. I byggnaden finns också 
ett allrum med leksaker och här stod också ett akvarium med två sköldpaddor. I det 
rummet håller femåringarna till under skoltid. Rummen är döpta efter olika 
utomhusmiljöer såsom havsrummet och skogsrummet. Belysningen är av traditionell 
sort, utan smålampor. Det finns ett litet kök och personalen har ett litet arbetsrum. 

                                                
6 Se 2.1.2 Organisation 
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Innemiljön är inte så flexibel, varje rum har sin funktion på så sätt att det är utformat 
efter ålder på barnen. Pedagogerna har tagit in naturmaterial, stenar och grenar, att 
dekorera rummen med. 

4.1.2 Presentation skola B 
Skolan är en friskola och har funnits i cirka 10 år. I början var det inte meningen att 
skolan skulle bli en I Ur och Skur utan pedagogerna som startade skolan hade en idé om 
vilket arbetssätt de ville utforma skolan efter. Pedagogerna upptäckte under tiden att 
deras tankar gick överrensstämde med I Ur och Skurs tankar och de bestämde att skolan 
skulle bli en I Ur och Skur skolan. Till skolan är det lång kö, många ställer sina barn i kö 
från det att barnen föds. På skolan går det 57 barn och de är organiserade i två olika 
grupper, F-2 och 3-5. Eleverna kommer från olika förskolor då det inte finns någon I Ur 
och Skur förskola i kommunen. De flesta av eleverna hamnar på en fristående 
högstadieskola efter att de har gått ut femman. Barn ska vara medlemmar i 
Friluftsfrämjandet men eftersom skolan ska vara avgiftsfri betalar pedagogerna för de 
barn där föräldrarna inte vill betala medlemsavgift. Föräldrarna måste ge sitt 
medgivande till att skolan betalar avgiften för barnet. När barnen börjar skolan skriver 
föräldrar på ett avtal där det står att skolan önskar att föräldrarna ska betala avgiften.  
På skolan arbetar det för närvarande 10 stycken pedagoger. Alla pedagoger är inte 
utbildade i I Ur och Skur, tre stycken har gått grundutbildningen. En av pedagogerna har 
gått Mulle, Strövare, Skridsko Skrinna och Skidor Lagge7.  
 
Skolan ligger vid en skogsdunge nära ett villaområde. Vissa delar av gården är en 
naturtomt med buskar och träd, runt gården löper en gärdsgård. På gården finns det 
stora gräsytor. Gården är uppdelad i olika delar där allting är i naturmaterial såsom 
stubbringar och stolar. Det finns också en eldstad där barnen och pedagogerna kan 
tillaga mat. Det finns även plats för odling och på gården finns det mycket utrymme för 
lek med bland annat en stor klätterställning. På gården finns det inga djur. Skolan ligger 
nära en större skog och ett motionsspår.  
 
Skolhuset är en villaliknande byggnad i trä. Det finns gott om plats för förvaring för 
eleverna och pedagogerna. Möbler och inredning är i naturmaterial och i det stora 
rummet finns en öppen spis. Pedagogerna använder sig av naturmaterial och som 
exempel använder de stenar som bokstöd. Det finns inga lektionssalar/klassrum utan 
istället finns det bland annat ett tyst rum, ett litet rum för de barn som är i behov av 
stöd, ett scenrum, ett skaparrum, en verkstad och ett kök. Det finns mycket olika 
belysning så eleverna själva kan välja vilken belysning de vill ha. Det finns mycket 
fönster som släpper in ljus. Allt är i barnens höjd och de kan sitta och arbeta i fönstren 
om de vill.  

4.1.3 Presentation av förskola C 
Förskolan är ett personalkooperativ som har funnits över 15 år, men den var inte en I Ur 
och Skur från början utan den blev det några år senare. Förskolan har alltid haft en 
naturprofil på grund av att den ligger i lantlig miljö. Förskolan har 23 barn i åldrarna 
1½- 6 år och barnen är indelade i två olika grupper, 1-3 år och 4-6 år. De flesta barn 
                                                
7 Se 2.1.2 Organisation 
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kommer från landet och området runt förskolan men förskolan har även haft barn som 
kommit från stan. Barnen går sedan vidare till den kommunala skolan, några går till en I 
Ur och Skur skola. Både barn och föräldrar ska vara med i Friluftsfrämjandet, men 
förskolan ser inte detta som ett krav då föräldrarna har gjort ett aktivt val att sätta sina 
barn på I Ur och Skur. På förskolan arbetar fem stycken pedagoger. Alla pedagoger har 
grundutbildningen samt Mulle, Knytte och Knopp. En pedagog har även skridsko 
Skrinna och skidor Lagge8. 
 
Förskolan är belägen ute på landet, längst ner på en grusväg. Gården är en naturtomt 
med mycket kuperad terräng. Det finns både träd, buskar och stora stenar. Nedanför 
gården finns det en asfaltsplan. På gården finns olika platser för lekar; det finns en 
gungställning, en stor sandlåda, olika klätterställningar, två rutschkanor, och en 
lekstuga. De mesta av leksakerna är gjorda av naturmaterial såsom en polisträbåt och 
stor trädhund som barnen kan klättra på. Det finns också en stubbring, ett vindskydd 
med bord och stolar, en grillplats och en odlingsplats på gården. På gården har de en 
kanin med bur samt ett snigelakvarium. Det finns får, höns och hästar på den privata 
intilliggande gården. I närmiljön runt om förskolan finns det åkrar och skog. En 
kilometer från förskolan ligger ett samhälle.  
 
Byggnaden är en bygdegård och huset är ett sutteränghus och förskolan ligger i 
källarplanet. Barnens hall är stor och har gott om förvaringsutrymme. Pedagogerna har 
en egen hall med förvaring. Rummen är uppdelade utefter användningsområde, det 
finns ett skaparrum, ett byggrum med dörr så barnen kan få vara ifred, ett rum med 
leksaker för de yngre barnen samt två rum med matplatser. Förskolan har ett eget kök 
och arbetsrum för pedagogerna. Barnen har sina sovplatser ute under ett tak och platsen 
är sol och vindskyddad. Barnen har varsin kojplats där de sover. Det finns mycket 
punktbelysning och mysbelysning. Fönstren sitter högt och detta begränsar 
ljusinsläppet. Innemiljön är flexibel då det är stora ytor för barnen att vara på samt att 
det finns smårum där de kan få vara ifred. I ett av rummen finns det ett akvarium med 
fiskar. Naturmaterial har ingen central roll inomhus. 

4.1.4 Presentation av förskola D 
Förskolan är en kommunal förskola med för närvarande 36 barn i åldrarna 2-5 år. Just 
nu finns det inga ettåringar då det är stor kö till förskolan. Barnen kommer från området 
runt omkring förskolan och slussas sedan vidare till den kommunala skolan som ligger 
bredvid. Skolan är ingen I Ur och Skur skola, men de jobbar med Strövare9. Förskolan 
vill att barnen ska vara med i Friluftsfrämjandet, men eftersom förskolan är kommunal 
kan pedagogerna inte ställa kravet att de ska vara med. På förskolan arbetar det åtta 
pedagoger, alla är inte utbildade I Ur och Skur. En pedagog har alla Friluftsfrämjandets 
friluftsledarutbildningar.   
 
Förskolan ligger granne med en F-6 skola i ett villaområde. Förskolegården ser ut som 
en traditionell förskolegård och den är uppdelad i olika delar som är asfalterade och 
gräsbelagda. Förskolegården är omringad av ett staket. I ett hörn finns det en lekplats 

                                                
8 Se 2.1.2 Organisation  
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med gungor och sandlåda. På gården finns det stora träskulpturer och en odlingsplats. 
Personalen har också gjort en grillplats där de kan tillaga mat. Det finns inga djur på 
gården.  Runt förskolan och skolan går det cykelvägar och i anslutning till förskolan 
ligger det en skogsdunge. På promenadavstånd från förskolan ligger det en stor skog. 
 
Förskolan är i enplan och ser ut som en barackliknande byggnad.  I entrén till förskolan 
finns det ett kallförråd där det vid vårt besök stod skidor uppradade och barnens 
ytterkläder hängde där. Här har barnen också sina kojplatser där de sover, i varje 
kojplats ligger det en fårfäll. Inomhus ser förskolan ut som en traditionell förskola, den 
är uppdelad på två avdelningar, en för de mindre barnen och en för de större. I rummen 
finns det olika lekhörnor för barnen. Det finns mycket fönster som ger bra ljusinsläpp, 
men det finns ingen punktbelysning. Miljön är inte flexibel.   

4.2 Resultatpresentation intervjuer 
Informanterna som arbetar i skola A var båda med under intervjun och deras svar har 
därför sammanställts och vi har döpt dem till A1. Informanterna i skola B har vi delat 
upp i B1 och B2 då det gjordes två separata intervjuer. Informanten i förskola C heter här 
C1 och informanten i förskola D heter D1. 

4.2.1 Vilken utbildning har informanterna   
A1: En av informanterna har barnskötarutbildning, alla I Ur och Skurutbildningar och 
har varit med och startat den första I Ur och Skur förskolan i länet. Den andra 
informanten har i grunden en förskolelärarutbildning och har vidareutbildat sig till 
lärare mot de lägre åldrarna med inriktningarna läs, skriv och matematikinlärning. 
Informanten har även varit med och startat upp en I Ur och Skur förskola. Båda 
informanterna har varit med och startat skola A. 
 
B1: Informanten har grundskollärarutbildningen 1-7 No och håller på att gå en 
rektorsutbildning. Informanten har även gått grundkursen i I Ur och Skur samt 
Strövare, Mulle, Skrinna och Lagge. Informanten är en av grundarna till skola B. 
 
B2: Informanten har gått den nya lärarutbildningen och har läst svenska och No som 
inriktningar. Informanten har ingen I Ur och Skur utbildning. Informanten sökte en 
tjänst på skolan efter att ha gjort ett studiebesök på skolan och blev då inspirerad av 
arbetssättet. 
 
C1: Informanten har gått en tvåårig barnskötarutbildning på gymnasiet, men byggde 
senare på med en förskolelärarutbildning. Informanten har I Ur och Skur 
grundutbildning samt Knopp, Knytte, Mulle, Skrinna och Lagge och var med och 
startade förskolan. 
 
D1: Informanten har gått en förskollärarutbildning på 100 poäng och alla 
Friluftsfrämjandets fortutbildningar, I Ur och Skur grundutbildning samt Knopp, 
Knytte, Mulle, Skrinna och Lagge. Informanten har även utbildning i utomhuspedagogik 
5 poäng.  
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4.2.2 Hur ser pedagogerna i I Ur och Skur på lärande? 
A1: Pedagogerna arbetar mycket med projekt och upplevelsebaserad inlärning där 
barnen får uppleva med alla sina sinnen. Till exempel har de arbetat med harar och 
barnen har då fått se på harspår, lukta och se på bajs och läst i böcker om harar, berättar 
informanterna. När vi arbetade med fåglar fick barnen bygga ett eget skatbo tillsammans 
av material de hittat i skogen. Till sin hjälp hade barnen ett riktigt skatbo att utgå ifrån, 
berättar informanterna. De arbetar i åldersblandade grupper som pedagogerna har satt 
ihop. Pedagogerna börjar med att välja ut ett tema och sedan brainstormar de med 
barnen för att se vad barn kan och vad de vill. Informanterna berättar att det senaste 
temat de arbetade med var årstiderna och inom det har de arbetat med vintern och spår i 
skogen. På eftermiddagarna när vi arbetar inne arbetar förskoleklassen med 
Bornholmsmodellen och med matematik på ett lekfullt sätt. Ettorna arbetar då med 
bokstavsinlärning och matematik, säger informanterna. Femåringarna brukar få måla på 
eftermiddagarna.  
 
Tio veckor på våren och tio veckor på hösten arbetar informanterna med Mulle som är 
en speciell utbildning där barnen får studera vad som händer med djuren i naturen och 
vad människor kan göra i naturen. När barnen blir äldre arbetar de med Strövare och 
där får barnen lära sig om elden och att bygga kojor. Genom att barnen får packa sin 
matsäck lär de sig motorik och genom att laga mat ute på stormkök anser informanterna 
att barnen lär sig matte och svenska på ett vardagssätt. Informanterna menar att de har 
idrott hela tiden eftersom barnen ständigt är i rörelse. 
 
Föräldrarna söker till skolan av intresse, dels av intresse för att det är en friskola och 
dels av intresse för att de är ute mycket. Informanterna tror även att föräldrarna söker 
till skolan då det är små barngrupper och detta främjar lärandet genom att pedagogerna 
har tid för alla barn.  
 
Informanterna anser att de kan se att barnen lär sig bättre hos dem. Informanterna tror 
att det beror på att de har små barngrupper där de hinner se alla barn. Informanterna 
säger att det inte bara finns positiva sidor med att barnen är få, som exempel nämner 
informanterna att barnen inte lär sig att vänta då de blir vana att alltid få hjälp när de 
behöver. Om barnen lär sig bättre genom att vara ute vet inte informanterna.  
 
B1: Informanten anser att barn lär sig på jättemånga olika sätt och därför arbetar de 
med upplevelsebaserad inlärning. I den upplevelsebaserade inlärningen, menar 
informanten, att de får med alla sinnen och olika lärstilar och på så sätt kan barnen lära 
sig på det sättet som passar dem bäst. Informanten berättar att varje tema är indelat i 
olika faser och de börjar alltid med upplevelsefasen då barnen får uppleva, de kan t ex få 
smaka på något. På det sättet menar informanten att de når de barn som behöver få 
uppleva med flera sinnen. Sedan samlas barnen och pedagogerna och alla får möjlighet 
att prata om det de har upplevt, pedagogen finns med och strukturerar upp. På det här 
sättet menar informanten att de når de barn som har behov av att lyssna. I nästa fas 
läser de om ämnet och då tillfredsställs de barnen som behöver läsa sig till kunskap. 
Sedan följer produkt/formuleringsfasen där barnen får skriva, rita, tala in på band och 
öva in en teater. Till sist har de en tillämpningsfas då projektet redovisas. Informanten 
berättar att projektet de har arbetat med nu kommer att redovisas i en radioteater.  
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Informanten säger att de arbetar i projektform och menar att det är det enda vettiga 
sättet att arbeta på för dem. Verkligheten är inte konstruerad i 40 minuters pass med ett 
koncentrerat innehåll, förklarar informanten. Informanten menar att verkligheten är 
mer komplex och allting handlar om lust och lusten att lära. Lusten att lära är det 
centrala och att behålla lusten att lära. Informanten säger också att det ska finnas en röd 
tråd genom lärandet och att nå detta görs bäst genom arbete i projektform. Informanten 
säger att de är dåliga på att låta barnen bestämma vilket projekt de ska arbeta med, men 
detta är något som pedagogerna arbetar på och försöker utveckla. Då projektet hålls 
hemligt fram till introduktionen, anser informanten att barnen inte kan vara med och 
bestämma projektet, men menar att barnen tycker att det är spännande när projektet 
hemlighålls. Informanten ser friluftslivet som ett arbetsredskap och vill skapa en 
naturkänsla hos barnen, en vilja att vara rädda om naturen. Detta uppnår de genom att 
vara i naturen och skapa en relation till den.  
 
Informanten tycker att det är svårt att utvärdera I Ur och Skur pedagogiken då 
informanten inte har jobbat i någon annan verksamhet. Barnen har bra resultat på 
nationella proven och högre måluppfyllelse än genomsnittet, berättar informanten. 
Detta tror informanten beror på att de barn som söker hit ofta har engagerade föräldrar 
som backar upp barnen och därför är det inte ett socialt genomsnitt av barn som går på 
skolan. Föräldrar söker sig till skolan av många olika anledningar: de bor granne med 
skolan, det är en liten skola med engagerad personal, de tycker det är coolt med friskola, 
hatar att vara ute själva men tycker att det är bra att barnen får vara ute. B1 säger:  
”Man tror att det är Skogsmulleföräldrar med näbbstövlar men så är det absolut inte.” 
 
B2: Informanten förklarar att ju mer den jobbar desto mer tänker den på vad det är 
barnen lär sig när de gör olika saker. Informanten tycker att det är viktigt att stanna upp 
och fånga barnen där de är då lärandet är jättekomplext och olika saker passar olika 
barn. Frågar informanten barnen vet de ofta vilket sätt de föredrar att lära in på. 
Informanten menar att barn lär sig genom att göra, och att de inte lär sig bättre bara för 
att de är ute utan för att de gör något.  
 
Informanten förklarar att de på skolan arbetar med projekt i tematisk form. Projekten 
varierar men vissa av projekten återkommer vart annat år som till exempel arbetet med 
Europa. Där får eleverna leta mycket fakta själva och de får låtsats resa som en 
backpacker i Europa och besöka olika länder. Förskoleklassen är inte med i 
projektarbetet förklarar informanten. Informanten tycker att det är bra att arbeta i 
projektform då barnen har chans att lära in på det sättet som de lär sig bäst på.  
Informanten anser att utomhusmiljön ger ett lugn och att det inte blir lika ljudligt. 
Barnen får lättare att fokusera på det de gör och lär sig bättre. 
 
C1: Informanten berättar att barnen är uppdelade utifrån ålder, Knopp 1½-2 år, 
Småknytt 3 år, Knytte 4 år och Mulle 5 år. Informanten förklarar att de delar upp barnen 
mer och mer då de anser att barnen i dessa åldrar har så skilda behov. Det är viktigt att 
se till barnens behov och utgå ifrån barnen, anser informanten. Pedagogerna på 
förskolan är uppdelade på de olika åldrarna efter egna kvalitéer och önskemål och menar 
att detta är det bästa sättet. De äldre barnen, Knytte och Mulle, arbetar i block/projekt 
under ett antal veckor. Just nu arbetar de äldre barnen med barnkonventionen där de 
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går in och läser olika delar i konventionen och arbetar utifrån dessa. Med de små barnen 
arbetar pedagogerna utifrån vad barnen behöver och vill göra. På förskolan har de 
planerad verksamhet tre dagar i veckan och barnen arbetar då i sina grupper, de övriga 
dagarna arbetar de alla tillsammans med vad som passar just då.   
  
Pedagogerna på förskolan utgår från lokalerna och försöker att skapa förutsättningar för 
lärande i dessa. Informanten påpekar att lärandet åtgår mycket utifrån barnen och de 
observerar barnens lek och ser vad barnen leker just nu. De tar fram material och 
utformar lokalerna så de blir anpassade för barnens lek. På så sätt barnen delaktiga i att 
kunna påverka själva vad de vill göra berättar informanten. Barnen har också 
önskedagar då de själva får bestämma vad de ska arbeta med. De arbetar mycket utifrån 
I Ur och Skur pedagogiken då föräldrarna har valt förskolan just på grund av den 
anledningen. 
 
Informanten förklarar att genom att ha jobbat så länge inom I Ur och Skur har 
informanten svårt att jämföra med en traditionell förskola om barnen har lärt sig bättre. 
Det informanten kan se är att barnen är duktiga motoriskt och lär sig snabbt och den 
utvecklingen kan informanten se inom ett halvår. Genom ett samarbete med skolan 
förklarar informanten att de har möjlighet att få respons på vad barnen befinner sig 
kunskapsmässigt. Pedagogerna på skolan är imponerade över barnens kunskaper om 
naturen. C1 säger: ”De säger inte att det där är en fjäril utan kan till och med säga vilken 
sort det är.”  
 
D1: Informanten förklarar att barnen organiseras i fyra olika grupper, Knopp 2 år, 
Småknytte 3 år, Storknytte 4 år samt Mulle 5 år. De jobbar mycket i de olika grupperna 
och pedagogen följer med sin grupp från Knopp till Mulle. Informanten berättar att de 
arbetar utifrån barnen och försöker utveckla det barnen är intresserade av och de 
funderar mycket över vad de kan göra i skogen. Just nu har de arbetat mycket med färg 
och form, matematiska begrepp och svenska med prepositioner som över och under, 
säger informanten. Ibland tar de med sig kritor och pennor och går ut i skogen och gör 
samma sak som de gör inne på förskolan. De försöker att alltid ta med sig en saga när de 
går till skogen. 
 
Informanten förklarar också att de använder sig av mycket naturmaterial och försöker 
göra gården runt förskolan lustfylld. De har tillexempel tagit dit byggmaterial som 
barnen kan göra kojor av och de har försökt att göra gården mer kuperad. Informanten 
säger att de också brukar ta ut stafflier så att barnen kan måla ute och försöker hela 
tiden få barnen att bli intresserade av att göra samma saker ute som de kan göra inne. 
Informanten berättar att friluftsfrämjandet ordnar olika fortbildningar som pedagogerna 
kan gå på, och att utbildningarna gör så att de blir mer intresserade av vara ute mer.  
 
Informanten förklarar att de arbetar tematiskt med ett ämne per termin, och när de 
planerar för temat reflekterar pedagogerna över hur de kan få in naturen på ett naturligt 
sätt i temat. Barnen ska få vara med i planeringen och lärandet skall vara lustfyllt, 
förklarar informanten. Som ett exempel ger informanten att barnen får vara med och 
bestämma vad teatern, i det tema de arbetar med nu, ska handla om. Informanten säger 
att barnen som går på I Ur och Skur får ett helt annat begrepps och ordförråd och är 
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friskare och bättre motoriskt utvecklade. Från skolan får pedagogerna höra att barnen 
får I Ur och Skur förskolan är duktiga på naturen och intresserade av naturen. 
Informanten säger att största orsaken till att föräldrar väljer att sätta sina barn I Ur och 
Skur förskolan är därför att den ligger nära barnens hem och att förskolan är en I Ur och 
Skur ser de bara som en bonus. 

4.2.3 Vilka lärandemiljöer används av pedagoger i I Ur och skur för att                                  
främja barns lärande?  

A1: Informanterna tar upp skogen som första exempel. Där förklarar de att de har sin 
samlingsplats samt att de har en skrivtavla att använda sig av under lektionerna. Sedan 
nämner informanterna grusgården som lärandemiljö, där skriver och ritar barnen i 
gruset. De ser också inomhusmiljön som en viktig lärandemiljö, t ex är de inne på 
eftermiddagarna och har då matematik och läs- och skrivinlärning. Informanterna säger 
att vissa saker måste barnen göra inne och att det är viktigt att de lär sig att sitta still. 
Informanterna tycker att det är lättare att ha matematik ute än svenska då barnen ännu 
befinner sig i början av sin läs- och skrivutveckling. När barnen lär sig skriva är det 
lättare att flytta ut svensklektionerna, till exempel kan barnen få skriva dikter utomhus. 
Från höstlovet och fram till sportlovet äter de mat inne, förutom de dagar då de går iväg 
till skogen.  
 
Som sista lärandemiljö nämner informanterna att de går iväg och de syftar då på att de 
går till en idrottshall för att ha redskapsgymnastik. Informanterna menar att de är 
väderberoende och nämner som exempel att på vintern kan de inte skriva bokstäver ute 
då det är för kallt. När det är hällregn menar informanterna att de inte har möjlighet att 
vara ute hela dagen eftersom barnen blir blöta och det finns inga torkmöjligheter på 
skolan.  A1 säger: ”Vi är inte dumma i huvudet bara för att vi är I Ur och Skur som en del 
tror.” 
 
B1: Informanten nämner inomhus, skolgården, skogen som ligger nära skolan och isen 
som lärandemiljöer de använder sig av. Informanten säger att de äldre barnen tar sig 
iväg längre på sina utedagar medan de yngre barnen är mycket i närområdet. De äldre 
barnen går till motionsområdet där det finns ett springspår, ett berg att klättra på, en 
slinga i skogen för att åka mountainbike och ett skidspår.  
 
Informanten förklarar verksamheten som väder- och årstidsberoende. De är ute mer på 
sommaren och de försöker att inte vara ute för utandets skull. Informanten menar att 
det måste vara kul och givande att vara ute. Att vara ute och skriva när det blåser ger 
inget för då tycker barnen bara att det är jobbigt. Informanten säger att ju äldre barnen 
blir desto mer har de behov av att vara inne och arbeta. På eftermiddagarna när de 
arbetar med svenska, matematik och engelska är de alltid inne, säger informanten. 
Förmiddagarna när de har projekttid är de ute om arbetet tillåter men informanten 
säger att allt som gör bättre ute ska göras ute. Lunchen äts inne mellan höstlov och 
sportlov.  
 
B2: Informanten nämner skogen, vid vattnet, massa olika platser, skolgården, så klart 
idrottshallar, här inne i skolan, rummen, köket och verkstaden som lärandemiljöer de 
använder sig av. Ibland går de iväg till ett spår för att åka skidor, samt att de har hajk en 
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gång per termin. Det informanten tycker är svårt att arbeta med ute är datorer, annars 
går det mesta att göra ute om det är tillräckligt varmt.  
 
På förmiddagarna arbetar de med projekt och då är de utomhus om det passar in på 
projektet. På eftermiddagarna arbetar eleverna med sina egna arbetsscheman och har 
matematik, svenska och engelska. Om det är bra väder under arbetsschematiden är 
barnen ute och arbetar. Informanten förklarar att de alltid är två pedagoger och då kan 
den ena pedagogen vara ute med de barn som vill vara ute och den andra pedagogen kan 
då vara inne med de barnen som vill vara inne.  
 
 C1: Informanten ser inomhusmiljön samt utomhusmiljön som lärandemiljöer de 
använder sig av. Informanten förklarar att pedagogerna måste tycka att det är viktigt att 
vara ute. Informanten förklarar att de på förskolan ser utemiljön som ett uterum och att 
de försöker plocka med sig material ut. Beroende på årstid/väder och ålder på barnen 
går de olika långt på sina utflykter till skogen. Informanten säger att de små barnen inte 
har något behov av att gå långt iväg, för dem är de viktigare att lära känna och utforska 
sin närmiljö. Sedan när pedagogerna märker att barnen är trygga börjar de gå på längre 
upptäcksfärder med barnen. Informanten menar att det inte är någon idé att gå till 
skogen med barnen innan de kan gå själva. Informanten tycker att de har allt runt 
knuten och förklara miljön som en idyll. Bredvid förskolan ligger en bondgård där det 
finns hästar, höns och får. Detta tycker informanten är speciellt bra för de små barnen. 
Informanten förklarar att de inte behöver åka iväg till lekparker då allt finns i närmiljön.  
C1 säger: ”Men sen åker vi till stan naturligtvis med stora biblioteket och teatrarna.” 
 
Informanten berättar att de åker till staden ungefär en dag i månaden med alla barnen. 
Själva bussresan kan uppfattas bara den som ett äventyr förklarar informanten.  
Rytmik tycker informanten är svårt att ha ute och föredrar att ha det inne i en stor lokal 
som de har tillgång till. Informanten tycker att det är viktigt att barnen får en positiv bild 
av att vara ute och att detta inte skall ske på bekostnad av annat. Pedagogerna på 
förskolan vill att barnen ska få positiva minnen av att vara ute, inte att de ska minnas av 
att de stod och grät för att de frös så mycket. Informanten menar att de inte ska gå ut 
bara för att de är I Ur och Skur men de är ute varje dag. Informanten säger att det är 
viktigt att se till varje barn då alla barn inte är ”utebarn” utan vissa har behov av att vara 
inne mer än andra. Informanten berättar att de brukar få besök av de barn som har gått 
på förskolan och barnen berättar att de är missnöjda med utemiljön på skolan då de 
saknar den variation som finns på förskolans utemiljö.  
 
Maten äts ofta inomhus, och tillagas av förskolans egen kokerska. De använder sig inte 
av halvfabrikat och maten ska gärna vara närproducerad. De yngre barnen sover ute i 
små bås/kojor ute året om under skydd. De har med sig liggunderlag, fällar och 
sovsäckar hemifrån. De övriga barnen vilar inne. 
 
D1: Informanten förklarar de ser både inomhusmiljö och utomhusmiljön som 
lärandemiljöer men att de är ute mesta delen av tiden. Vi är alltid ute, vädret är inget 
hinder för oss förklarar informanten och menar att det bara gäller att ha bra kläder. En 
förmiddag i veckan är pedagogen inne med sin grupp för att öva att vara inne och 
samsas på liten yta som de kommer att få göra i skolan.  
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De har också en skogsdunge utanför gården där de oftast vistas, berättar informanten. Vi 
vill få barnen att vara ute i naturen på ett naturligt sätt, säger informanten och tycker att 
de är tråkigt att det är många barn som aldrig får vara ute i naturen tillsammans med 
sina föräldrar. Inomhus, förklarar informanten, att de helst är när barnen skall klippa, 
klistra och skriva och öva sådant som är svårt att göra ute. Informanten tycker inte att de 
saknar något i närmiljön utan tycker att allt de behöver finns runt förskolan. På grund av 
de stora barngrupperna förklarar informanten att de inte beger sig iväg på längre 
utflykter. Som exempel åkte de förut iväg till en skridskobana med de äldre barnen, men 
nu anser informanten att barngruppen är för stor för att åka iväg med. D1 säger: ”Mesta 
går att göra ute som man kan göra inne det gäller bara att komma på hur”.  
 
Från mars till oktober/november äter de ute och hämtar mat ifrån den närliggande 
skolan. De försöker att laga mat ute en gång i månaden. En gång i veckan går de till en 
stor skog som ligger på ca en halvtimmes promenadavstånd. Informanter berättar att 
den dagen de är i skogen tar de med sig mat ut till skogen i vagnar. 

4.3 Sammanfattning 
Skola A är en friskola som snart har funnits i ett år och har 23 elever. Skolan ligger i en 
skog och på gården har de bland annat en stubbring och en eldstad. Skolhuset består av 
baracker och det finns få förvaringsutrymmen. Inomhusmiljön är uppdelad i 
traditionella klassrum. De arbetar med projekt- och upplevelsebaserad inlärning och 
pedagogerna tror att barnen lär sig bättre hos dem på grund av de små barngrupperna. 
De lärandemiljöerna som pedagogerna anser sig använda är skogen, inomhusmiljön och 
idrottshallen.  
 
Skola B är en friskola som har funnits i ungefär 10 år och har 57 elever. Skolan ligger i 
utkanten av ett villaområde och har en naturtomt med bland annat buskar, träd, 
stubbring och eldstad. Skolhuset ser ut som en villa och är byggd i trä. Det finns gott om 
förvaringsutrymmen och inomhusmiljön är hemlik mycket flexibel. På skolan arbetar de 
i projektform och arbetet är upplevelsebaserat. Barnen på skolan har ofta höga resultat 
på de nationella proven och pedagogerna tror att det beror på arbetssättet samt 
engagerade föräldrar. Som lärandemiljöer nämner pedagogerna bland annat 
inomhusmiljön, skogen, motionsspåret och isen. 
 
Förskola C är ett personalkooperativ och har funnits i över 15 år. Förskolan har 23 barn 
och ligger ute på landet. Gården är en naturtomt med kuperad terräng och det finns 
bland annat rutschkanor, gungor och en kanin där. Förskolan ligger i källarplanet i en 
bygdegård. Det finns mycket plats för förvaring och stora ytor för barnen att vara på. 
Med de äldre barnen arbetar de i block, teman, och med de yngre barnen arbetar de med 
vad barnen har behov av att göra just nu. Pedagogerna anser att barnen får en bra 
motorik och lär sig mycket om naturen av att gå på förskolan. Lärandemiljöer som de 
använder sig av är inomhusmiljön, gården, skogen samt stadsmiljö. 
 
Förskola D är en kommunal förskola som har 36 barn. Förskolan ligger mitt i ett 
villaområde. Gården är en traditionell förskolegård och det finns bland annat en kulle, 
en gungställning och en eldstad. Förskolehuset är en barackliknande byggnad med ett 
kallförråd för förvaring och det finns två avdelningar, en för de yngre barnen och en för 
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de äldre barnen. På förskolan arbetar de tematiskt med ett ämne per termin. 
Pedagogerna anser att barnen är friskare och mer motoriskt utvecklade. De använder sig 
av gården, skogsdungen och skogen som lärandemiljöer på förskolan. 
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5 Resultatanalys  
 
I detta kapitel analyserar vi resultatet i förhållande till litteraturen samt jämför de olika 
informanternas svar. Vi utgår ifrån våra frågeställningar. 

5.1 Vad kännetecknar I Ur och Skur verksamheter? 

5.1.1 Organisation  
Av alla verksamheter vi har besökt är endast en kommunalägd, förskola D, de övriga 
verksamheterna är personalkooperativ. Detta stämmer överens med vad Drougge, 
(2002) funnit. 

5.1.2 Vilka söker till I Ur och Skur och varför? 
De olika verksamheterna vi har besökt ser inte lika ut, till exempel arbetar inte skola B 
med Mulle medan de övriga verksamheterna arbetar med det. Skola B och förskola C ser 
det som en självklarhet att barnen ska vara med i friluftsfrämjandet och skola B betalar 
avgiften för de barn vars föräldrar inte vill betala. Anledningen till att förskola D inte ser 
medlemskapet som en självklarhet är för att de är kommunala och den kommunala 
verksamheten ska vara avgiftsfri. Drougge (2002) säger att grundidén med I Ur och Skur 
är att barnen tillsammans ska uppleva naturen. Alla har rätt att söka till en I Ur och Skur 
då verksamheterna inte behöver se exakt lika.  
 
Det finns olika anledningar till varför föräldrarna har sökt till I Ur och Skur 
verksamheterna, enligt informanterna. På endast en av de fyra verksamheterna, förskola 
C, anser informanterna att föräldrarna har sökt av intresse för att det är en I Ur och 
Skur. Andra anledningar till att föräldrar söker dit är att det är små barngrupper, det är 
fristående verksamheter, förskolan/skolan ligger närmast bostaden. 

5.1.3 Utbildning 
Westerlund et al. (2007) berättar att kravet för att få starta en i Ur och Skur är att minst 
25 % av personal ska ha gått I Ur och Skurs grundutbildning och målet är att 75 % av 
personalen ska ha grundutbildningen. Minst en i personalen ska ha genomfört 
friluftsfrämjandets friluftsskoleledarutbildningar (Knopp, Knytte, Mulle, Strövare, 
skidor Lagge, skridsko Skrinna). På förskola C och skola A har alla pedagoger genomgått 
grundutbildningen och minst en av dem har gått friluftsfrämjandets 
friluftsskoleledarutbildningar. På skola B och förskola D har inte alla pedagoger 
grundutbildningen och de har ännu inte uppnått målet att 75% av personalen skall ha 
grundutbildningen. 

5.1.4 Utemiljö 
Enligt Kerstin Andersson på Friluftsfrämjandet (2008-03-06) finns det inga riktlinjer 
för hur stor del av verksamheten som skall bedrivas utomhus. Det är endast på förskola 
D som de är ute större delar av dagen och i alla väder. På förskola C äter de inne året om, 
medan de andra verksamheterna äter inne under vinterhalvåret. 
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Skola A och B och förskola C ligger i anslutning till en skog och de har naturtomter. Det 
finns inga krav på var I Ur och Skur verksamheterna ska vara belägna men Drougge 
(2002) anser att det bästa läget för en I Ur och Skur förskola/skola är nära en skog och 
gärna med en naturtomt. Förskola D ligger nära en skogsdunge men förskolegården kan 
inte ses som en naturtomt. Pedagogerna har gjort det som Drougge anser är det är de 
bästa att göra då naturtomt saknas. De har med hjälp av material från skogen försökt 
återskapa en mer naturlik tomt. 
 
På gården ska det gärna finnas möjligheter till att odla och då gärna grönsaker som 
barnen kan smaka. Drougge (2002) menar att det ska finnas möjlighet till matlagning 
utomhus och på så sätt får barnen en gemenskap och de lär sig att laga mat. I anslutning 
till eldstaden bör det finnas en matplats där barnen kan äta sin mat, bord och stolar bör 
vara i naturmaterial exempelvis kan stockar bli bänkar till barnen. Alla verksamheter 
utom skola A har plats för odling och alla utegårdar har en matplats och möjlighet till att 
laga mat ute. 
 
Westerlund et al. (2007) säger att djurens närvaro är en naturlig del i I Ur och Skur 
verksamheten. Drougge (2002) säger att på flera I Ur och Skur verksamheter finns det 
husdjur. Skola A och förskola C har husdjur och har andra djur i närheten. Skola B och 
förskola D har varken husdjur eller djur i närheten. 

5.1.5 Innemiljö 
På de båda skolorna vi har besökt är miljön naturinspirerad och pedagogerna har tagit in 
naturmaterial, och på skola B uppfyller naturmaterialet en funktion och är inte endast en 
dekoration. Westerlund et al. (2007) säger att trots att största delen av verksamheten i I 
Ur och Skur bedrivs utomhus är det viktigt med en bra fungerande inomhusmiljö då den 
ska växelverka med utomhusmiljön. Miljön ska vara inspirerad av naturen.  
 
Drougge (2001) säger att inomhusmiljön ska göras så lik hemmiljön som möjligt och den 
ska vara anpassad för olika behov. Miljön ska vara flexibel och rummen ska gå lätt att 
förändra. Drougge anser att barnen ska kunna välja vilken belysning de vill ha genom att 
det ska finnas mycket olika lampor i rummen. På skola B är inomhusmiljön uppbyggd 
utifrån dess syfte på ett sätt som de andra förskolorna och skolan inte är. Miljön känns 
hemlik och rummen är uppdelade utifrån olika ändamål. Att miljön känns hemlik beror 
på att skolan ligger i en villa. Förskola C har ett rum för skapande och ett för byggande, 
men miljön känns inte hemlik på samma sätt som på skola B. Skola B och förskola C har 
båda punktbelysning och mysbelysning, men skola B har största möjlighet till 
ljusinsläpp utifrån.  
 
Westerlund et al. (2007) säger att det är viktigt med en stor hall där barnen kan få plats 
med alla sina ytterkläder. Skola A är den enda verksamheten som har dåliga möjligheter 
till förvaring och detta beror på att den ligger i en provisorisk byggnad. På de övriga 
verksamheterna har förvaringsutrymmen för både personal och barn planerats i 
utformningen av inomhusmiljön. 
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5.2 Hur ser pedagogerna i I Ur och Skur på lärande? 
Pedagogerna i skolorna A och B anser att lärandet är något som sker hela tiden, medan 
pedagogerna i förskolorna C och D aldrig talar om när lärandet sker. 
Utbildningsdepartementet (1998) poängterar att lärandet ska vara lustfyllt och utformas 
utifrån barnens intresse och nyfikenhet. Westerlund et al. (2007) förklarar att I Ur och 
Skur verksamheten ska vara upplevelsebaserad och byggas upp utifrån barnens 
erfarenheter. På skola A och B och förskola D bestämmer pedagogerna temats ämne men 
på skola A får barnen vara med och utforma temats innehåll. På förskola C bestäms 
temat utifrån vad barnen behöver och vill göra. Det varierar hur mycket barnen på de 
olika verksamheterna får vara med och bestämma i temat. Utbildningsdepartementet 
(1998) säger att genom att arbeta tematiskt kan barnens lärande bli mångsidigt och 
sammanhängande. Brügge och Szczepanski (2007) anser att genom att bygga 
undervisningen på barnens intresse ökar motivationen till lärande. Stensmo (2006) 
säger att eleverna måste vara motiverande för att lära sig och ta till sig kunskap.  
 
Projektform och åldersheterogena barngrupper ska genomsyra I Ur och Skur 
verksamheten, enligt Westerlund et al. (2007). I skolan är eleverna ofta uppdelade i f-2 
och 3-5 och i förskolan är de ofta uppdelade i Knopp, Knytte och Mulle. Alla 
verksamheter vi har besökt arbetar i projektform, men det är endast skola A och B som 
arbetar i åldersheterogena grupper. Projekttiden pågår under olika lång tid på de olika 
verksamheterna och kan variera ifrån några veckor till en hel termin. 
 
Dahlgren (2007) säger att vi ska lära oss med våra sinnen, men att det i skolan har varit 
den tryckta kunskapen som har varit den främsta. På skola A och B arbetar pedagogerna 
mycket med sinnena, och menar att eleverna på så sätt lär sig bättre genom 
upplevelsebaserad inlärning. På skola B anser pedagogerna att upplevelsebaserad 
inlärning är det bästa sättet för barnen att lära sig på. Förskola C och D nämner inte om 
hur barnen ska lära sig. 

5.1 Lär sig barnen bättre i I Ur och Skur? 
Grahn, Mårtensson, Lindblad, Nilsson och Ekman (1997) har gjort en jämförelse mellan 
en I Ur och Skur förskola och en förskola utan profilering. De kom fram till att 
sjukfrånvaron hos barnen på I Ur och Skur förskolan var lägre och barnen hade även 
kommit längre i sin motoriska förmåga och i sin koncentrationsförmåga.  
 
På skola A anser informanterna att de kan se att barnen lär sig bättre hos dem, men de 
tror att detta beror på att de har små barngrupper, informanterna vet inte om de lär sig 
bättre för att de är ute mycket. Informanterna anser att det inte enbart finns positiva 
sidor med att de har små barngrupper, till exempel lär sig inte barnen att vänta då de får 
hjälp så fort de behöver. På skola B anser informanterna att det är svårt att utvärdera I 
Ur och Skurpedagogiken då de inte har jobbat någon annanstans än på skolan. Det de 
kan se är att barnen har bra resultat på nationella proven och de har högre 
måluppfyllelse än genomsnittet. Informanterna tror inte att barnen lär sig bättre för att 
de är ute mycket utan tror att det beror på den upplevelsebaserade inlärningen. 
Informant B1 tror också att en bidragande faktor till barnens goda resultat är engagerade 
föräldrar.   
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På förskola C har informanten svårt att jämföra om barnen lär sig bättre på förskola C än 
på en traditionell förskola då informanten har jobbat länge på förskolan. Det 
informanten kan se är att barnen är duktiga motoriskt, de lär sig snabbt och har goda 
kunskaper om naturen. På förskola D anser informanten att barnen som går på I Ur och 
Skur får ett helt annat begrepps och ordförråd, är friskare och bättre motorisk 
utvecklade. Barnen är också duktiga på naturen och är intresserade av naturen. 

5.3 Vilka lärandemiljöer används av pedagoger i I Ur och Skur för att 
främja barns lärande? 

5.3.1 Utemiljö 
På skola A anser pedagogerna använda sig av skogen som ett klassrum, de har som 
exempel en svart tavla utomhus som de kan använda sig av att skriva på. Några gånger 
per termin går de iväg till en idrottshall och nämner också detta som en lärandemiljö. 
Pedagogerna på skola B använder sig av flera utelärandemiljöer, och de äldre barnen går 
iväg längre sträckor medan de yngre barnen är mer i närområdet. Westerlund et al. 
(2007) menar att det är framförallt viktigt för de små barnen bli trygga i närmiljön och 
de äldre barnen behöver däremot ta sig längre bort från närmiljön för att få nya 
utmaningar. 
 
På förskola C ser pedagogerna utemiljön som ett uterum. Beroende på ålder på barnen 
går de också iväg på utflykter till skogen. Informanten anser att de har allt i närmiljön 
men en dag per månad åker de in till staden för att uppleva stadsmiljö. Pedagogerna på 
förskola D säger att de är ute mesta delen av tiden och att de ofta vistas i en skogsdunge 
som ligger i anslutning till förskolan. En dag i veckan går de iväg till en större skog.  
 
Glantz, Grahn och Hedberg (2007) säger att studier visar på att om förskolor och skolor 
ligger i nära anslutning till naturområden och vistas mycket i dessa miljöer, är 
pedagogerna mer nöjda med sina utomhuspedagogiska verksamheter än vad pedagoger i 
förskolor och skolor som inte har tillgång till naturen är. Detta resulterar i att pedagoger 
som är nöjda med naturen runtomkring förskolan och skolan söker sig till flera olika 
utomhusmiljöer. Författarna anser också att skolgården och förskolegården ska ses som 
läromedel. Detta har Coombesskolan i England tagit fasta på (Lieberg, 2002). 
Pedagogerna på skolan använder hela skolgården som ett enda stort klassrum, och de 
vill att barnen ska lära sig med alla sina sinnen och kroppen.  
 
På förskola D ser pedagogerna inte vädret som något hinder för att vara ute, vilket 
pedagogerna gör på de andra verksamheterna. Skola B och förskola C anpassar 
utevistelsen efter ålder på barnen. De äldre barnen går iväg längre bort från skolan och 
förskolan än vad de yngre barnen får göra. På förskola D ses den stora barngruppen som 
ett hinder och begränsar därmed hur långt bort från förskolan de går på sina utedagar. 
För att undervisningen utomhus ska bli rolig och spännande är det viktigt att anpassa 
den utefter gruppens storlek, ålder på barnen och vädret (Strotz och Svenning, 2004). 
 
Utomhuspedagogiken är inte en motsats till inomhuspedagogik (Szczepanski, 2007). 
Claesdotter (2005a) säger att meningen med utomhuspedagogik inte är att enbart flytta 
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ut undervisningen utan eleverna ska ges möjligheter till att utforska och upptäcka. De 
ska lära sig med hela kroppen och förena teori och praktik. Pedagogerna på skola A 
menar att vissa saker i skolarbetet måste göras inne såsom läs- och skrivinlärning. På 
skola B anser pedagogerna att det ska vara kul att vara ute och de är inte ute för utandets 
skull. På skola C anser pedagogerna att de är viktigt att skapa en positiv upplevelse av att 
vara ute och de väljer om de ska vara inne eller ute beroende på hur vädret är. 
Pedagogerna på skola D anser att de mesta går att göra ute som de gör inne. 

5.3.2 Innemiljö  
Björklid (2005) menar att lärandet äger rum hela tiden och att informella lärandemiljöer 
har stor vikt i barnens utveckling. När pedagogerna planerar verksamheten kommer 
lokalerna ofta i skymundan. Miljön inomhus borde vara mer flexibel än vad den oftast är 
och materialet borde vara i barnhöjd så att barnen själva kan bestämma miljöns 
utformning. På förskola C planeras verksamheten utifrån lokalerna, medan skola B har 
utformat lokalerna utifrån verksamheten. Även på skola A har pedagogerna försökt 
anpassa lokalerna utifrån verksamheten i den mån som det är möjligt. 
 
Miljön ska avspegla för barnen vad som ska ske och på så sätt underlätta barnens 
lärande (Björklid, 2005). Björklid konstaterar att de traditionella skolbyggnaderna 
kommer att försvinna och framtidens skolor kommer att delas in i olika arbetsenheter. 
På skola B avspeglar miljön vad som förväntas ske i rummet. Till exempel har de ett rum 
för skapande med material för att skapa och ett scenrum med instrument och på så sätt 
ser pedagogerna på skolan de olika rummen i innemiljön som olika lärandemiljöer. På 
skola A och B anser pedagogerna att lärandet är något som sker hela tiden medan 
Carlgren (1999) skiljer på lärandet i och lärandet utanför skolan och menar att barnen 
inte automatiskt lär sig bara för att de är i skolan.  

5.4 Finns det några skillnader i val av lärandemiljöer i förskolan och 
skolans tidigare år? 

I skola A och B nämner de utemiljön som första lärandemiljö och de delar upp 
utemiljöerna i exempelvis skogen, skolgården, grusplanen och vattnet. Informant B2 
delar även upp innemiljön i olika lärandemiljöer. I förskolorna nämner informanterna 
först inomhusmiljön och sedan utomhusmiljön som lärandemiljöer. De gör först ingen 
uppdelning av miljöerna, men sedan nämner de olika utemiljöer som lärandemiljöer de 
vistas i. Den enda verksamhet som tar sig till staden och ser denna som en lärandemiljö 
är förskola C som också är den verksamhet som ligger längst bort ifrån en stad.    
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6 Diskussion 
I det här kapitlet kommer vi att först diskutera vår metod, vad som var bra med den och 
vad vi kunde ha gjort annorlunda. Sedan följer en resultatdiskussion där vi diskuterar 
litteraturen och resultatet utifrån våra frågeställningar. Vi avslutar kapitlet med våra 
slutsatser och nya forskningsfrågor.  

6.1  Metoddiskussion 
Vi anser att vi använde oss av en bra metod, då vi fick svar på våra frågeställningar. En 
kvantitativ undersökningsstrategi hade varit alltför tidskrävande och eftersom vi inte var 
ute efter att generalisera passade en kvalitativ undersökningsstrategi bättre. Studiens 
omfattning gjorde att den metod vi använde oss av passade bra. Vårt urval av 
informanter var bra då slumpen gjorde att vi fick en bra spridning på olika skolor, 
förskolor och på informanter med olika utbildningar och yrkeserfarenheter. 
Fältintervjuer kändes som ett självklart val och vi tyckte att det fungerade bra att träffa 
informanterna i deras rätta miljö, eftersom det blev lättare för oss att förstå vad 
informanterna talade om. Att vi använde oss av bandspelare under intervjuerna 
medförde flera positiva sidor. Vi tror att informanterna kände en trygghet i 
ljudupptagningen då det säkerställde att vi fick med allt de sa. Det var också lättare för 
oss att bearbeta intervjuerna då vi kunde lyssna på dem flera gånger om.   
 
I vårt missivbrev har vi glömt att skriva att vi ska även ska undersöka pedagogernas syn 
på lärande vilket kan ha orsakat att vissa informanter hade svårt att besvara den frågan. 
På skola B skulle vi ha antingen haft en paus mellan intervjuerna eller delat upp 
intervjuerna på två dagar. Detta då vi under andra intervjutillfället tappade lite fokus på 
grund av all den information vi fick under så kort tid samt att rummet där intervjun 
genomfördes blev väldigt varmt. Vi hade behövt bearbeta den första intervjun innan vi 
påbörjade den andra.  
 
Vissa av frågorna i vår frågeguide skulle vi ha kunnat formulera mer tydligt, till exempel 
kunde vi ha förklarat frågan hur informanterna ser på lärande och vad vi menade med 
lärande. Svaren på frågan om lärande blev väldigt skiftande och det kan ha berott på att 
vi inte ställe frågan tydligt nog. Detta går att se i vår resultatdel samt i vår resultatanalys 
där vi hade svårigheter med att jämföra de olika svaren. Det var också svårt att veta hur 
lång tid de olika intervjuerna skulle ta, men det visade sig att vår tidsplanering stämde 
överens med verkligheten.  
 
I efterhand känner vi att det skulle ha varit bra om informanterna hade varit med vid 
miljöobservationerna. Detta för att vi skulle ha kunnat ställa frågor om miljön samt att 
informanterna själva skulle ha fått möjlighet att prata om utemiljön och på så sätt ge oss 
information som vi kan ha gått miste om. För att säkerställa att informanternas 
information stämde överens med verkligheten hade vi kunnat göra deltagande 
observationer. Syftet med vårt arbete var inte att söka rätt och fel och kontrollera 
informanternas svar och därför valde vi att inte göra sådana observationer. 
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6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Vad kännetecknar I Ur och Skur verksamheter? 
Innan vår studie hade vi uppfattningen att i I Ur och Skur verksamheter är de ute jämt 
oavsett väder. Efter vi hade läst litteratur om I Ur och Skur fick verksamheten en helt 
annan innebörd för oss då vi fick veta att pedagogiken bygger på så mycket mer än att 
bara vara ute i skogen. Att de arbetar tematiskt, upplevelsebaserat och åldersintegrerat 
var något som vi inte visste. Om detta stämde överens med verkligheten var vi lite 
kritiska till innan vi hade gjort vår datainsamling, men efter besöken på de olika 
verksamheterna insåg vi att de arbetar mycket utifrån pedagogiken. En annan 
uppfattning som vi hade innan vår studie var att de som söker sig till I Ur och Skur är 
genuint intresserade av naturen och älskar att vara ute. Denna uppfattning visade sig 
vara fel och de informanter vi intervjuade gav flera olika skäl till varför föräldrar väljer 
att sätta sina barn på verksamheterna. Informant B1 menar att en allmän uppfattning är 
att det är Skogsmulleföräldrar med näbbstövlar som sätter sina barn på I Ur och Skur 
men i själva verket kan det vara så att föräldrar som själva inte gillar att vara i naturen 
sätter sina barn på verksamheten för att ge dem en möjlighet att vara ute i naturen.  
 
Vi blev överraskade av att två av verksamheterna ännu inte uppnått målet att 75 % av 
pedagogerna ska ha gått grundutbildningen inom Friluftsfrämjandet. Vi funderar på 
varför de inte har uppnått målet, beror de på ekonomi eller pedagogerna själva? På skola 
A som endast funnits i ett år har alla pedagogerna gått I Ur och Skurs grundutbildning 
medan skola B som funnits i över 10 år är det ungefär 1/3 av personalen som har 
genomgått grundutbildningen. På skola B arbetar det fler pedagoger än på skola A och 
om det är en ekonomisk fråga förstår vi att det är svårare för skola B att utbilda alla 
pedagoger men å andra sidan har skolan funnits en längre tid. När vi frågade 
informanterna på skola B om alla pedagoger har gått grundutbildningen uppfattade vi 
det som att informanterna tyckte att det var en jobbig fråga. Vi undrar över vilka 
konsekvenser det får för verksamheten när alla pedagoger inte är utbildade i I Ur och 
Skur pedagogiken.  
 
Det finns inga riktlinjer för hur stor del av verksamheten som ska bedrivas utomhus i Ur 
och Skur skolor och förskolor. Vi trodde att det fanns siffror på hur stor del av tiden som 
ska bedrivas utomhus och vi trodde också att alla I Ur och Skur arbetade med Mulle, 
men detta var fel uppfattning. Vi ställer oss frågan vilka konsekvenser detta kan 
medföra, borde det inte vara obligatoriskt med Mulle eftersom I Ur och Skur har sin 
grund i friluftsskoleverksamheterna och barnen lär sig mycket om naturen genom de 
olika Mulleverksamheterna.  
 
Först reagerade vi på att det inte fanns några kriterier på var I Ur och Skur verksamheter 
är placerade, men efter det att vi läst in oss på ämnet och genomfört vår datainsamling 
förstod vi att det går att skapa en naturlik miljö även i stadsmiljöer. Glantz, Grahn och 
Hedberg (2007) ser även stadsmiljön som en del av naturen och menar att vi ska se den 
som ett läromedel och Drougge (2002) menar att om en I Ur och Skur verksamhet inte 
ligger nära en skog eller har naturtomt kan pedagogerna göra utegården till en 
inspirerande naturgård.  
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Grahn, Mårtensson, Lindblad, Nilsson och Ekman (1997) kom i sin studie fram till att 
barnen på I Ur och Skur blir bättre motoriskt utvecklade och de är friskare. Detta är även 
vad informanterna i vår studie ansåg var några av de positiva effekterna av I Ur och 
Skur. Att barnen blir bättre motoriskt utvecklade tror vi beror på att de är ute mycket 
och av den anledningen rör de mycket på sig. På förskola C är utegården en naturtomt 
med mycket kuperad terräng och där såg informanten att barnen utvecklade sin 
motoriska förmåga. På förskola C och D uppmärksammade informanterna att barnen 
var duktiga på naturen, detta tror vi kan bero på att de arbetar med Mulle, Knytte och 
Knopp. På skola B arbetar de inte med Mulle och där nämner inte heller pedagogerna att 
barnen kan mycket om naturen. Eftersom skola A inte har funnits så länge kan detta 
medföra att pedagogerna inte ännu har kunnat se om barnen har goda kunskaper om 
naturen, kanske är det något som de kan se om några år.  

6.2.2 Hur ser pedagogerna i I Ur och Skur förskolorna och skolorna på lärande? 
På flera av de verksamheter som vi har besökt menar informanterna att de bygger upp 
sin verksamhet utifrån barnens intresse. Vi tycker att det är viktigt att ta tillvara på 
barnens intresse och möta dem där de är och tror att detta kan vara lättare att göra då 
verksamheten bedrivs utomhus. I I Ur och Skur arbetar de med upplevelsebaserad 
inlärning och detta är något som skola A och B poängterar att de arbetar med. De menar 
att det är viktigt att fånga barnens intressen och bygga upp undervisningen utifrån detta. 
Vi tror att skolan mer och mer kommer att bli upplevelsebaserad, till exempel ökar I Ur 
och Skur skolorna i antal för varje år och vi tror att deras pedagogik kommer att sprida 
sig till övriga skolor.  
 
Brügge och Szczepanski (2007) säger att en fördel med att bedriva undervisning 
utomhus är att inlärningssituationerna kan uppstå genom barnens intresse och 
upplevelser och Stensmo (2006) menar att barnen lär sig bättre om de är motiverade. 
Dahlgren (2007) anser att om inlärningen inte bygger på barnens intresse medför det att 
barnen ofta endast lär sig för stunden. Detta kan vi se hos barnen på förskola C och D 
där barnen har mycket goda kunskaper och intresse om naturen och det tror vi beror på 
att de har fått uppleva naturen och vistas i den.  
 
Informanterna vet inte om barnen lär sig bättre just för att de är ute mycket. De tror att 
orsaken till att de bland annat har bra resultat och högre måluppfyllelse mer beror på 
arbetssättet samt de små barngrupperna, vilket vi också tror kan stämma. Skola B och 
förskola D nämner båda vilka positiva effekter utevistelsen har och vi tycker att 
pedagoger som arbetar på I Ur och Skur verksamheter och andra förskolor och skolor 
som är ute mycket borde kunna motivera varför det är bra för lärandet att vara ute. Hos 
vissa av informanterna saknar vi reflektion kring utevistelsen.   
 
Utbildningsdepartementet (1994) menar att undervisningen ska vara individanpassad 
och vi anser att genom att göra barnen medvetna om på vilket sätt de lär sig bäst kan 
undervisningen bli individanpassad på så sätt att barnen själva väljer hur de vill arbeta. 
På skola B arbetar pedagogerna mycket med att göra barnen medvetna om sitt eget 
lärande genom upplevelsebaserad inlärning och flexibel innemiljö. De arbetar också 
mycket med praktiskt lärande vilket informanterna anser är ett bra sätt att arbeta på för 
lära. Brügge och Szczepanski (2007) berättar om Key och Dewey som båda ansåg att vi 
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ska lära oss genom att göra. Dagens skola sägs bygga på Keys och Deweys tankar, men vi 
har svårt att se att deras tankar genomsyrar alla skolor. I Ur och Skur pedagogiken 
verkar bygga på learning by doing och av den anledningen tycker vi att de följer 
styrdokumenten. 

 
På de verksamheter vi har besökt fanns det ingen särskild plats där barnen tillbringade 
sina raster utan de fick använda sig av hela utegården. På Coombeeskolan, berättar 
Lieberg (2002), att barnen har en speciell rastgård som de får vistas på under rasten. Vi 
tycker att de skiljer på lärandet genom att barnen endast får vara på skolgården under 
lektionstid. Vi tolkar detta som att pedagogerna på skolan inte anser att barnen ”lär sig” 
under sina raster. Carlgren (1999) skiljer också på lärandet och menar att det lärande 
som sker i skolan under lektionstid är ett formellt lärande medan det lärande som sker 
utanför skolan är informellt och att lärandet där kommer som en bonus när vi gör saker. 
Vi tycker inte att det är bra att skilja på lärandet och att det är viktigt att ta tillvara på 
varje lärandetillfälle som sker. Vi tror att genom att skilja på lärandet värderas 
kunskaperna vilket vi inte anser är bra för vem kan bestämma vilken kunskap som är 
mest värdefull, den tryckta eller den praktiska? 

6.2.3 Vilka lärandemiljöer används av pedagoger i förskolan och skolan för att 
främja barns lärande? 

För att kunna uppleva allt i sin rätta miljö anser vi att utomhuspedagogik är ett bra 
arbetsredskap då den ger möjlighet till detta. Szczepanski (2007) menar att barnen ska 
få uppleva allt i sin rätta miljö och att det finns viss kunskap som måste upplevas. Vi tror 
liksom Brügge och Szczepanski (2007) att orsaken till att pedagoger inte använder sig av 
utomhuspedagogik i dess rätta syfte är att de har för dålig kunskap om det. Vi anser att 
informanterna A1 samt informant D1 inte riktigt vet vad utomhuspedagogik innebär då 
de berättar att barnen får skriva dikter utomhus och att de tar med sig en 
högläsningsbok till skogen. Claesdotter (2005a) menar att utomhuspedagogik inte 
innebär att pedagogerna flyttar ut inomhusverksamheten. Att läsa en bok ute är inte vad 
utomhuspedagogik handlar om utan barnen ska utforska och upptäcka. Antingen gav 
informanterna dåliga exempel på vad de gör ute eller så har de inte kunskap om 
utomhuspedagogikens tankar.  
 
Skolan idag borde bli bättre på att ta tillvara på sin närmiljö så som I Ur och Skur 
verksamheter gör. I de I Ur och Skur verksamheter vi har besökt är de ännu inte fullt 
utvecklade i sitt utnyttjande av lärandemiljöer, det var endast en informant som 
exempelvis ansåg sig se staden som en lärandemiljö som de vistas i. Informant D1 
berättar att de tidigare åkte iväg mer men att de nu har för stora barngrupper för att göra 
detta och vi tror att detta är en vanlig orsak till varför förskolor och skolor inte beger sig 
så långt ifrån sin närmiljö. En annan orsak kan vara att pedagogerna är ”bekväma” och 
inte ser möjligheterna som finns med att lära sig i olika lärandemiljöer. Vi ser en brist i 
lärarutbildningen då vi inte har fått någon djupare kunskap om olika lärandemiljöer och 
hur vi kan använda oss utav dessa. Claesdotter (2005a) menar att det finns en brist i 
läroplanerna då de inte poängterar barnens rätt att vara ute. Det enda vi har hittat i 
läroplanerna om barnens utevistelse är i Lpfö 98 där utbildningsdepartementet (1998) 
säger att barnen ska få vistas både och ute och inne. De erfarenheter vi har är att i den 
traditionella skolan använder sig pedagogerna sällan av uterummet medan förskolorna 
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är bättre på det genom att de ofta är ute minst en gång om dagen. När barnen i skolan är 
ute är det för att det är rast eller när de har speciella friluftsdagar.  
 
Det som förvånade oss var att det var den kommunala förskolan som var ute mest, vi 
trodde att den skulle vara mer som de kommunala förskolorna utan profilering. 
Samtidigt märkte vi att förskola C som är en fristående verksamhet inte verkar vara ute 
mer än en förskola utan profilering. Överlag trodde vi att skolorna skulle vara lika 
mycket ute som förskolorna vilket de inte var. Nu förstår vi att vissa saker måste läras in 
inne vilket skolorna väljer att göra. Westerlund et al. (2004) säger att för pedagogerna är 
det viktigt att anpassa aktiviteterna och göra ett medvetet val av var lärandet kan ske 
bäst och om ett visst lärande sker inomhus ska det också göras inomhus. Pedagog B1 
anser att ju äldre barnen blir desto mer av lärandet måste ske inomhus.  
 
Vi tror att innemiljön påverkar hur mycket av verksamheten som bedrivs ute respektive 
inne i de olika verksamheterna. Skola A hade ingen inspirerande innemiljö och därför 
tror vi att de är ute mycket. På skola B anser vi att innemiljön var mycket inspirerande, 
och därför kanske det är lättare för dem att ha en givande lärandesituation inne. På 
förskola C är de mycket mer inne än vad de är på förskola D och detta tror vi kan bero på 
innemiljön och informant C1 förklarar att de även har lokalerna med i planeringen. Vi 
anser att skola B har kommit en bra bit på vägen till det som Björklid (2005) talar om 
som framtidens skola. På skola B har de kunnat bygga sina lokaler efter verksamheten 
medan de på de andra verksamheterna fått planera sin verksamhet utifrån de lokaler de 
har.  

6.2.4 Finns det några skillnader i val av lärandemiljöer i förskolan och skolans 
tidigare år? 

Vi tycker att det är svårt att jämföra skolverksamheten med förskoleverksamheten då de 
har olika syften. Skolan har uppnåendemål som de måste uppnå medan förskolan i sin 
tur har strävansmål och det medför att verksamheterna inte kan utformas och se 
likadana ut. Vad vi generellt har sett är att förskolan är ute mer än skolan. Vi kan 
däremot inte dra någon slutsats att förskolorna eller skolorna använder sig av fler 
lärandemiljöer. En av skolorna anser sig använda sig av flera olika lärandemiljöer medan 
den andra skolan endast nämner två. Den ena förskolan använder sig av flera 
lärandemiljöer medan den andra använder sig av två. Vad detta beror kan vara att till en 
av förskolorna söker föräldrarna för att de är just I Ur och Skur och detta kanske sätter 
mer press på pedagogerna att söka sig till fler lärandemiljöer. På skola B kan kanske 
orsaken till att de använder sig av flera lärandemiljöer bero på föräldrarnas engagemang 
och på pedagogernas intresse och kunskap.  
 
Claesdotter (2005b) har besökt en förskoleklass som bedriver stor del av sin verksamhet 
utomhus och menar att genom att vistas ute lär sig barnen att ta ansvar. Pedagogerna 
anser att deras främsta uppgift är att förbereda barnen i förskoleklassen för skolans 
begränsade frihetsutrymme. Även informanten på förskola D anser att barnen behöver 
tränas inför skolan och på förskola D gör barnen det genom att de är inne en förmiddag i 
veckan och får då samsas på en liten yta. Eftersom även informanterna på skola A 
diskuterar att barnen behöver övas inför kommande skolgång visar det att de är 
medvetna om att barnen inte kommer att fortsätta gå på I Ur och Skur skolor. Vi tycker 
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att det är bra att informanterna är medvetna om att deras arbetssätt inte används på 
andra skolor och att de försöker underlätta för barnens kommande skolgång. Att barnen 
som har gått på förskola C kommer tillbaka och berättar att de är missnöjda med skolans 
utemiljö tycker vi visar på att förskola C har lyckats göra en inspirerande utemiljö. Vi 
tycker att pedagogerna i skolan där barnen på förskola C hamnar, borde ta hjälp av 
barnen och göra sin utegård mer inspirerande som den på förskola C. Vi tror att orsaken 
till att många skolgårdar anses som tråkiga, förutom ekonomiska hinder, är att 
pedagoger inte har tillräckligt med kunskap och intresse för att ändra på dem. 
 
I diskussionen om vilka lärandemiljöer informanterna använder sig av på skola A och B 
och förskola C och D, har vi sett en skillnad i svaren. Skillnaden har vi kunnat koppla till 
vilken utbildning informanterna har samt hur länge de har arbetat. Informant B2 som 
har gått den nya lärarutbildningen och endast arbetat i två år ger ett mer utförligt svar 
om lärandemiljöer än vad de övriga informanterna gör. Vi hade en föreställning att de 
som hade längst arbetslivserfarenhet i yrket skulle ha mer reflekterande och utförliga 
svar men detta stämmer inte och vi ställer oss frågan varför de inte reflekterat mer kring 
detta. Kan det vara så att i deras utbildning var lärandemiljöer och reflektion inga 
centrala begrepp?  
 
Efter den här studien har vi fått bättre kunskaper om utomhuspedagogik men vi skulle 
vilja se den mer i praktiken för att själva kunna arbeta med det. Vi anser oss ännu inte ha 
tillräckliga kunskaper för att arbeta med utomhuspedagogik fullt ut men vi tycker det är 
ett bra arbetssätt som vi vill använda oss av i vårt framtida yrke oavsett i vilken 
verksamhet vi hamnar. Vi menar att utomhuspedagogik går att använda i alla åldrar och 
med alla barn. Utomhuspedagogik tycker vi borde vara en naturlig del i 
lärarutbildningen då vi tror att det är en pedagogik som kommer att utvecklas och i 
framtiden användas i de flesta pedagogiska verksamheter.  
 
I inledningen ställde vi oss frågan om I Ur och Skur har funnit den optimala 
pedagogiken för lärande. Vi tycker att det är en svår fråga att svara på då det inte har 
gjorts någon undersökning om barnen lär sig bättre i I Ur och Skur och vi vet inte själva 
vad som är ett optimalt lärande. Det vi kan säga är att vi tycker att I Ur och Skur 
pedagogiken är en bra arbetsmetod då den utgår från barnen och ger barnen möjligheter 
att lära in på det sättet som passar dem bäst. I Ur och Skur pedagogiken har ett synsätt 
på lärande som stämmer överens med våra egna tankar kring lärande.  
 
Vi tycker att det är viktigt att som pedagog ha kunskaper om olika syn på lärande och 
olika arbetsmetoder för att på så sätt kunna nå alla barn. Vi tror inte på att arbeta med 
enbart en arbetsmetod utan att som pedagog ”plocka russinen ur kakan” ur olika 
arbetsmetoder. Enligt utbildningsdepartementet (1994 och 1998) ska pedagogen se till 
varje barn och dennes förutsättningar och vi anser att för att uppnå detta måste 
pedagogen använda sig av olika arbetsmetoder. Den här studien ger en förförståelse 
kring I Ur och Skur pedagogiken och dess arbetsmetoder och är på så sätt intressant för 
andra pedagoger. 
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6.3 Slutsatser 
Efter analyserandet av vårt resultat har vi kunnat dra följande slutsats:  
Pedagogerna i I Ur och Skur verksamheterna i vår studie arbetar ännu inte fullt ut med I 
Ur och Skur pedagogiken men vi anser att de är på god väg. Pedagogerna behöver få 
djupare kunskap i användandet av olika lärandemiljöer för att på så sätt bättre kunna 
motivera och utnyttja de olika lärandemiljöerna som finns. I Ur och Skur handlar inte 
enbart om att vara ute året om utan verksamheten ska byggas upp utifrån barnen och 
arbetssättet ska vara upplevelsebaserat och utföras i projektform. Pedagogerna i studien 
behöver reflektera mera kring lärande i I Ur och Skur då utomhuspedagogik inte enbart 
handlar om att bedriva pedagogisk verksamhet utomhus utan det handlar om att barnen 
ska få uppleva och utforska allt i sin rätta miljö. Utifrån litteraturen har vi kunnat dra 
slutsatsen att inomhusmiljön ska växelverka med utomhusmiljön och det är viktigt att 
pedagoger i I Ur och Skur även planerar sin inomhusmiljö. Det är inte alla verksamheter 
i studien som har den inomhusmiljön som eftersträvas i I Ur och Skur och det kan vara 
orsaken till att vissa pedagoger i studien inte talar om sin inomhusmiljö.  

6.4 Nya forskningsfrågor 
Denna studie har väckt nya frågor hos oss och som skulle kunna studeras närmre.  

• Hur planerar pedagogerna ett projekt/tema, hur integrerar de olika ämnena och 
lärandemiljöerna, är de flexibla i sin planering? 

• Hur följer pedagogerna i I Ur och Skur skolorna upp barnens tidigare kunskaper 
från I Ur och Skur förskolorna? Hur fungerar överlämningen från förskolan till 
skolan? 

• Hur går den dag på en I Ur och Skur verksamhet till, från planering till 
utvärdering? Hur planerar pedagogerna en dag, hur genomför de aktiviteterna och 
hur utvärderas planering och genomförande?  

• Varför väljer föräldrar att sätta sina barn på I Ur och Skur? Går det att urskilja 
något mönster? 

• Hur ser barn i I Ur och Skur verksamheter på lärande? 
• Hur utvärderas I Ur och Skur verksamheter, gör Friluftsfrämjandet någon 

uppföljning av de olika verksamheterna?  Exempelvis hur kontrolleras målet att 75 
% av personalen ska vara utbildad i I Ur och Skur? 

• Vad innebär grundutbildningen i I Ur och Skur? Vilken betydelse har utbildningen 
för verksamheten, blir den bättre för att alla har gått grundutbildningen? 

• Hur arbetar de i I Ur och Skur verksamheter där det finns barn med 
funktionshinder? 
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Bilaga 1 
 
Missivbrev 
 
Hejsan, vi är två lärarstudenter, Karin Hessler och Kristina Lundqvist, som läser vår  
sista termin på Mälardalens Högskola. Vi ska nu skriva ett examensarbete om 
lärandemiljöer i I Ur och Skur. Syftet med studien är att belysa vilka lärandemiljöer 
pedagoger i I Ur och Skur verksamheter använder. Vi undrar om ni skulle vilja delta i vår 
studie och då avsätta tid åt oss för att genomföra en personlig intervju med en utbildad 
pedagog hos er. Vi räknar med att intervjun kommer att ta ca 45 min. Vi kommer inte att 
ge ut namn på förskolan/skolan eller pedagogen i studien. Intervjun kommer att bandas 
men vi kommer att förstöra bandet efter studien. Informationen kommer endast att 
användas i vår studie och inte i något annat syfte. Vår förhoppning är att ni vill ställa 
upp i vår studie och vi planerar att göra vår datainsamling veckorna 9-10.  
 
När vi fått svar av er om ni vill delta i vår studie kommer vi att kontakta er via telefon 
eller mail, beroende på vad som passar er bäst, och bestämma tid och dag för intervju.  
 
Om ni vill ha ytterligare information om studien eller har några frågor är ni välkomna att 
höra av er till oss eller vår handledare antingen på mail eller på telefon. 
 
Hör gärna av er så snart som möjligt. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Karin Hessler  
070-205 33 59 
khr04002@student.mdh.se 
 
Kristina Lundqvist 
070-368 68 84 
klt03001@student.mdh.se 
 
Handledare: Laila Niklasson 
laila.niklasson@mdh.se 
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Bilaga 2 
 
Frågeguide 
 

• Vilken utbildning har du? (Högskola? I Ur och Skur) 
• Hur många barn har ni i förskolan/skolan? Hur organiseras grupperna? 
• Hur ser du på lärande? Hur lär sig barn? Hur tar ni till vara på barnens intresse 

och nyfikenhet? 
• Vilka lärandemiljöer använder du dig av? (Inomhus, utomhus, nära klassrummet, 

skolgården, längre bort? ) 
• När under dagen/terminen/året/väderberoende?  
• Hur? (upplevelsebaserat, projektform, öppna frågor?) 
• Varför? (på vilket sätt främjar lärandemiljön barnets inlärning) 
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Bilaga 3 
 
Observationsschema 
 

• Hur ser gården ut? Är det en naturtomt eller är den tillrätta lagd? 
• Hur är gården uppdelad? 
• Finns det plats för odling? 
• Finns det några leksaker och vad är de gjorda av? 
• Finns det någon matplats? 
• Finns det några djur på gården? 
• Vad finns i närmiljön? 
• Hur ser själva byggnaden ut? 
• Finns det gott om förvaringsutrymmen? 
• Hur är rummen uppdelade? 
• Om barnen sover finns det några speciella sovplatser för dem? 
• Finns det mycket olika belysningar? 
• Är innemiljön flexibel? 
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Bilaga 4  
 
I Ur och Skurs pedagogiska modeller för förskola och skola 
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