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ABSTRAKT
Bakgrund:  Utomhuspedagogik  syftar  till  lärande i  samverkan  mellan  upplevelse  och 
reflektion utifrån konkreta erfarenheter i verkliga situationer. Det är ett handlingsriktat 
lärande utomhus där teori och praktik kopplas samman i ett erfarenhetsbaserat lärande, 
vilket leder till djupare kunskaper. Utomhuspedagogik är ett komplement till traditionell 
undervisning  där  eleverna  lär  med  hela  kroppen  och  fler  sinnen.  Pedagoger  med 
utbildning  i  utomhuspedagogik  ser  skillnader  mellan  traditionellt  lärande  och 
utomhuspedagogik.  Ämnen  som oftast  undervisas  utomhus  är  språk  och  matematik. 
Närheten till bra utemiljö är nödvändig för att lämna skolgården. Syfte: Undersöka hur 
skolans närmiljö  påverkar  pedagogers syn på utomhuspedagogik och användandet  av 
närmiljön?  Metod: Studien  bygger  på  kvalitativa  enkäter  som  är  genomförda  i 
förskoleklasser på två skolor, den ena skolan är placerad i stadsmiljö och den andra är 
belägen nära naturmiljö. Enkäterna har besvarats av tio pedagoger, varav åtta deltog från 
den naturnära skolan och två från den stadsnära.  Resultat: Det finns  tydliga skillnader 
mellan skolorna när det gäller  synen på utomhuspedagogik, den naturnära skolan har 
bredare kunskaper om utomhuspedagogik. Den naturnära skolan ser fler möjligheter för 
lärandet utomhus och undervisar i fler ämnen utomhus än den stadsnära skolan. Båda 
skolorna har lektioner i matematik, språk och idrott utomhus, dessutom tar leken en stor 
del av utepassen. Slutsats: Närmiljön påverkar de olika skolornas sätt att arbeta utomhus. 
Goda  förutsättningar  och  närhet  till  naturmiljö  ökar  intresset  och  kunskaperna  i 
utomhuspedagogik.

Nyckelord;  utomhuspedagogik,  lärmiljö,  outdoor  education,  förskoleklass,  
utomhusmiljö, pedagoger.
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1 BAKGRUND

1.1 Utomhuspedagogik
Begreppet utomhuspedagogik definieras av Nationalencyklopedin som en

pedagogik som utgår från platsens betydelse för lärandet. Termen introducerades 
under  tidigt  1990-tal  och  kopplas  till  en  pragmatisk  reformpedagogisk 
bildningstradition som ser kunskap som aktivitet. Den bygger på en växelverkan 
mellan  autentiska  upplevelser  och  textbaserat  lärande.  Praktiskt  utövas  den  i 
form av  tolkning,  vägledning  och  reflektion  i  natur-  och  kulturlandskap,  där 
eleven vistas större delen av undervisningstiden.

Undervisningssituationen kan förläggas  i  både urbana och rurala miljöer,  och 
genom att lärandet förutom utevistelse även förutsätter mer rörelse framhålls ofta 
de positiva effekterna för elevernas hälsa.

Nationellt  centrum  för  utomhuspedagogik,  NCU,  definierar  begreppet 
utomhuspedagogik som

ett  förhållningssätt  som syftar  till  lärande  i  växelspel  mellan  upplevelse  och 
reflektion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer.

Utomhuspedagogik är ett  tvärvetenskapligt  forsknings-  och utbildningsområde 
som bl.a. innebär:

• att lärandets rum flyttas ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap 

• att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas 

• att platsens betydelse för lärandet lyfts fram.

Szczepanski,  Malmer,  Nelson och Dahlgren (2006) skriver  att  utomhuspedagogik 
karaktäriserats  av  att  det  är  ett  handlingsriktat  lärande,  ett  lärande  som sker  via 
aktivitet  där  även  platsen  är  viktig  för  själva  lärandet.  Enligt  Szczepanski  och 
Dahlgren  (2011)  syftar  undervisning  utomhus  till  att  koppla  samman  teori  och 
praktik i ett erfarenhetsbaserat lärande.

1.2 Hur  utomhuspedagogik  skiljer  sig  från 
traditionell undervisning inomhus

Lärandet sker oftast mellan fyra väggar istället för att praktiseras i utomhusmiljö. Det 
är  extra  viktigt  att  barn  i  yngre  åldrar  får  prova  på  att  lärandet  kan  ske  i  olika 
situationer och miljöer, som på skolgården, parken eller omgivande natur (Dahlgren 
&  Szczepanski,  2004,  Williams,  2006,  och  Brügge  &  Szczepanski,  2007). 
Utomhuspedagogik  bör  vara  ett  komplement  till  den  traditionella  undervisningen 
inomhus (Brügge & Szczepanski, 2007,  Wilhelmsson 2012 och  Fägerstam, 2012). 
Det är viktigt att pendla mellan undervisning utomhus och inomhus då det  skapar 
andra  möjligheter  för  lärandet  än  klassrummets  förutsättningar (Szczepanski  & 
Dahlgren,  2011,  Brodin,  2011  och  Fägerstam,  2012).  Lärarna  behöver  vara 
engagerade och lära i ett  naturligt  sammanhang, de är inte alltid på plats  där det 
händer  och  klassrummets  väggar  blir  ofta  en  begränsning  och  avgränsning  i 
lärandeprocessen (Dahlgren & Szczepanski, 2004). Utomhuslärande är betydelsefullt 
för att skapa en koppling till naturen och öka kunskapen om den närliggande miljön 
(Fägerstam,  2012)  och kunskap,  känsla  och  inspiration  kan  hämtas  från  naturen 
(Brügge & Szczepanski, 2007). 
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Wilhelmsson  (2012)  skriver  att  utemiljön  erbjuder  ett  lekfullt  lärande  då  den 
associeras  med  både  lek  och  lärande,  vilket  göra  att  det  upplevs  positivt  och 
avslappnande  av  eleverna.  Enligt  Williams  (2006)  är  det  betydelsefullt  med  ett 
lekfullt  lärande där eleverna får stöd i  att  utveckla en positiv attityd  till  det egna 
lärandet. Kompisar har stor betydelse för barns lärande och utveckling och leken är 
en typisk situation där barn lär av varandra eftersom den äger rum i samspel med 
andra. 

Enligt  Skolverket  (2011)  ska  eleverna  lära  genom  olika  arbetsformer.  Björklid 
(2005)  skriver  att  lärande  inte  äger  rum  på  en  speciell  plats  utan  sker  såväl  i 
klassrummet som i olika utemiljöer eleven vistas i. De lärandemiljöer som är ute är 
oftast inte organiserade av vuxna, vilket spelar en stor roll för elevers utveckling och 
deras  demokratiska  kompetens,  där  samspelet  mellan  människor  påverkar  och 
påverkas av sin miljö. Individen utvecklas genom att  utforska sin miljö, och med 
hjälp av sina kunskaper och erfarenheter förändra den. Miljön upplevs olika av alla 
individer där var och en skapar sin egen omvärld. Björklid betonar att i läroplanen 
ges skolorna stora friheter  att  välja arbetsmetoder,  vilket  innebär  att  lärandet  inte 
enbart  behöver  utgå  från  klassrummet  eller  skolgården  utan  även  kan  ske  vid 
närliggande områden. Hedberg (2004) anser att regelbunden utomhusverksamhet i 
olika miljöer, årstider och sammanhang leder till en bred kunskap. Fägerstam (2012) 
skriver att utomhus är eleverna aktiva deltagare, till skillnad mot elever som får sin 
undervisning inomhus i klassrummet, där undervisningen är lärarorienterad. Elevers 
resultat kan höjas av utomhusundervisningen på grund av förbättrade relationer och 
dialoger  mellan  elever  och  deras  lärare.  Utomhuslärande  kan  dessutom ge  vissa 
elever större möjlighet att visa sina kunskaper, vilket leder till att deras resultat höjs. 
Elever som inte annars tar mycket initiativ ökar sitt deltagande vid lärande utomhus, 
där blyga elever har särskilt nytta av det. Enligt Brodin (2011) kan lärande utomhus 
underlätta  för  elever  då de  bättre  kan  utnyttja  sina  förmågor  på  grund av  att  de 
traditionella kraven inte är lika tydliga och Wilhelmsson (2012) säger att elever med 
inlärningssvårigheter  kan ha hjälp av praktiska aktiviteter  som ger konkreta  svar. 
Fägerstam  (2012)  skriver  att  gränser  mellan  högpresterande  och  lågpresterande 
elever utmanas. Fler sidor hos eleven kommer fram, färdigheter och kapaciteter som 
inte  tidigare  visat  sig  i  klassrummet.  Johansson  och  Enö  (2011)  skriver  att 
pedagogerna är bra på att gå utanför det planerade och stötta och uppmärksamma 
elevers  spontana  frågor,  hela  elevgruppen  får  mer  hjälp  utomhus  än  vid 
inomhusundervisning.  Dessutom  får  enskilda  elever  som  behöver  hjälp  mer  tid 
utomhus, eftersom de andra eleverna är upptagna i en aktivitet. 

Enligt  Dahlgren  och  Szczepanski  (2004)  kan  ett  lärande  utomhus  bestå  av 
möjligheter  till  sammansatta  erfarenheter  och  upplevelser  där  eftertanke  och 
känslostämningar kan samspela. De menar att utomhusdidaktikens främsta uppgift är 
att  finna sådana miljöer  för  lärande.  Utemiljön erbjuder  andra lärandestrukturer  i 
form av former,  färger,  smaker  och dofter vilket  en bok inte  indirekt  kan återge. 
Även  Brügge  och  Szczepanski  (2007)  tar  upp  positiva  aspekter  för 
utomhuspedagogik som är att alla sinnena är aktiva i lärprocessen eftersom man lär 
på olika sätt, med hjälp av olika perspektiv som lyfts fram. Fägerstam (2012) skriver 
att  det  fysiska  utrymmet  utomhus  förkroppsligar  ämnet  som lärs  ut,  vilket  ökar 
elevens  förståelse,  då  ämnet  ges  ännu  en  ny  dimension.  Enligt  Brügge  och 
Szczepanski (2007) leder utomhuspedagogiken till den direkta upplevelsen där man 
förstår ”med hela kroppen”, vilket benämns som ”learning by doing”, att eleven själv 
reflekterar över vad den gör och varför. Gustavsson (2002) skriver om att det var 
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John Dewey som myntade uttrycket learning by doing, lära genom att göra. Dewey 
var  anhängare  till  pragmatismen  vilket  innebär  att  man  ser  kunskapen  som 
handlingsbaserad, kunskapen är det praktiska vi gör varje dag och när vi stöter på ett 
problem börjar vi reflektera över hur vi skulle kunna lösa det och förflyttar oss till 
teori. När problemet är löst går vi tillbaka till en förnyad praktisk kunskap. Dewey 
menar att (Gustavsson, 2002, s.94)

skolan bör vara en del av samhället och inte något isolerat för sig. För det ska de 
arbetsmetoder och de förhållningssätt som finns i skolan inte vara särskilda för 
den.

Williams  (2006)  betonar  vikten  av  barns  lärande  vid  olika  situationer,  och  att 
lärandet måste  upplevas som meningsfullt  för dem.  Szczepanski,  Malmer,  Nelson 
och Dahlgren (2006) skriver att lärandet utomhus aktiverar hela kroppen i lärandet, 
där  känsla,  handling  och  kropp  samspelar.  Eleverna  lär  av  erfarenheter  utifrån 
verkliga situationer, det ger eleverna en känsla av sammanhang. Elmeroth och Häge 
(2009) tar upp att Aaron Antonovsky skapade begreppet sense of coherence, känsla 
av sammanhang, som på svenska förkortas KASAM. Det är tre faktorer som bygger 
upp  KASAM  och  dessa  är  begriplighet,  hanterbarhet  och  meningsfullhet. 
Begriplighet  innebär att  man upplever det som händer begripligt  och strukturerat, 
istället för kaotiskt och oförklarligt. Hanterbarhet står för att man som individ anser 
sig förfoga över resurser för att klara påfrestningar och krav. Resurserna kan komma 
inifrån  individen  själv  eller  andra  nära  personer  som  finns  runt  individen. 
Meningsfullhet  är  en känslomässig innebörd,  individen söker  en mening med det 
som skett. Meningsfullhet motiverar och innebär att man har en känsla av delaktighet 
i världen och att man kan påverka det som sker i vardagen och den egna framtiden. 
Har man en stark känsla av sammanhang klarar man som individ bättre påfrestningar 
och prövningar vilket även leder till bättre hälsa.  Ingesson (2007) skriver att elever 
med känsla av sammanhang har förmåga att hantera problem och svårigheter såsom 
Dyslexi,  vilket  innebär  att  de  fortsätter  att  kämpa  och  lyckas  med  sina  studier. 
KASAM är ingen personlig egenskap utan kan byggas  upp och förstärkas av till 
exempel  skolan.  Hög  känsla  av  KASAM  gör  lärandet  meningsfullt,  dessutom 
upplever eleven att den kan påverka livet i skolan. Enligt Wilhelmsson (2012) leder 
utevistelsen  till  minnesvärda  upplevelser  och Dahlgren  och  Szczepanski  (2004) 
skriver att syftet med utomhusundervisning är att ge eleven personliga upplevelser av 
olika miljöers innehåll, vilket även ökar motivationen. Utemiljön leder till att eleven 
får både praktiskt och teoretiskt lärande genom de direkta upplevelserna. Därav är ett 
gemensamt  engagemang  kring  värderingar  och  förhållningssätt  viktigt  för 
utomhusaktiviteter,  både  bland  barn,  personal,  skolledning  och  för 
landskapsarkitekter. Lundegård (2004) skriver att lärande utomhus kan göra att barn 
från en annan kultur får tillgång till den svenska kulturen där de introduceras till vårt 
sätt  att  tänka  kring naturen,  samtidigt  som eleven får  möta  många  nya  språkliga 
begrepp, begrepp som annars kan kännas abstrakta men här levandegörs.

Enligt Brügge och Szczepanski (2007) kan utevistelsen leda till både skrämmande 
händelser och trygghet, det kan även ge möjligheter till nya attityder, ny gemenskap 
och nya värderingar. Likaså ställs det ofta andra krav vid utomhusvistelse som i sin 
tur kan träna samarbete och på så vis utveckla social kompetens.  Fägerstam (2012) 
skriver att utrymme utomhus förbättrar social rörlighet, eleverna samarbetar och blir 
mer delaktiga. Det leder till  ökad och förbättrad social relation och socialt lärande 
utomhus. De bättre relationerna påverkar även klassrumsklimatet positivt. Resultatet 
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från rapporten Genus och utomhuspedagogik (Johansson och Enö 2011) visar att det 
uppstår en mer fysisk – och nära kontakt vid kommunikation utomhus till skillnad 
mot lektioner  som bedrivs inomhus.  Forskningen visar att  det blir  en mer  jämlik 
kommunikation  mellan  pedagoger  och  barn  samt  barnen  emellan  vid 
utomhuslektionen och där alla kan prata mer fritt utan att störa varandra. De ges även 
mer utrymme för eleverna att vara två och två, stå i ring eller på led. Genom att  
placera sig i ringen bland eleverna blir pedagogerna mer en del av gruppen vilket 
leder till att eleverna uppträder mer avslappnat. Ärlemalm-Hagser (2010) skriver att 
utemiljön  ofta  ses  som  könsneutral  men  den  egna  skolgården  har  material  och 
aktiviteter som inte är könsneutrala, exempelvis är det oftast endast pojkarna som 
spelar  fotboll  och  flickorna  som  hoppar  hopprep.  Naturen  könsneutral  men  de 
aktiviteter och lekar som försiggår i naturen är inte alltid  könsneutrala  (Änggård, 
2011).  Johansson och Enö (2011) skriver att platsen utomhus leder till att det blir 
mer variation i aktiviteter vilket i sin tur ger mer kommunikation mellan samtliga 
individer. Resultatet visar även att om eleverna är vana att arbeta ute, blir det ofta 
lugnare inne. En avgörande faktor för att bedriva utomhuspedagogik är att det är en 
behagligare ljudnivå utomhus. 

Szczepanski och Dahlgren (2011) och  Dahlgren och Szczepanski (2004) anser att 
lärande utomhus även ger möjlighet  till  en mer rörelseintensivare inlärningsmiljö. 
Szczepanski,  Malmer,  Nelson och Dahlgren  (2006) skriver  att  rörelse  och fysisk 
aktivitet  kan  stödja  lärandet.  Brügge  och  Szczepanski  (2007)  tar  upp  att 
utomhusvistelse även är bra för motoriken och hälsan. Enligt Ericsson och Karlsson 
(2012) blir  studieresultat  klart bättre  om elevers rörelsemängd ökar en timme om 
dagen, ökad fysisk aktivitet och motorisk träning kan förbättra studieresultatet, vilket 
innebär att motoriska färdigheter är viktigt för att kunna prestera i skolan. Ottosson 
och  Ottosson  (2006)  säger  att  barn  i  förskolan  som  har  mycket  natur  på  sin 
förskolegård har bättre motorik och koncentrationsförmåga jämfört med de barn som 
vistas  ute  på  förskolegårdar  som  är  planerade  och  anlagda  av  människor. 
Koncentrationsförmågan ökar av att  vistas ute (Brügge & Szczepanski,  2007 och 
Fägerstam, 2012).

1.3 Vad pedagoger anser om lärande i utemiljön 
SOU 2003:127 d4 skriver att  en stor del av barns aktivitet  utomhus sker idag på 
skolgårdar runt om i Sverige, de används dock inte särskilt ofta som ett pedagogiskt 
verktyg eller en resurs för att främja inlärning och utveckling. Szczepanski, Malmer, 
Nelson  och  Dahlgren  (2006)  tar  upp  att  platsen  utomhus  i  sig  inte  är 
aktivitetsskapande,  utan  det  är  viktigt  men  en  aktiv  engagerad  pedagog  som 
tillsammans med eleverna kan upptäcka platsen.  Johansson och Enö (2011) skriver 
att pedagoger menar att det finns en dialog ute som inte finns inne där läraren har 
kontrollen. De menar att det blir ett mer demokratiskt lärande där ute där eleverna 
kan ställa frågor som leder till annat lärande än det som var tänkt.

I  Szczepanski,  Malmer,  Nelson  och  Dahlgrens  (2006)  studie  har  lärarna  under 
handledning fått  pröva på att  arbeta  med  utomhuspedagogik.  Efter  studien ansåg 
lärarna  att  utomhuspedagogik  skiljer  sig  från  traditionell  klassrumsundervisning. 
Lärarna  anser  att  ett  viktigt  pedagogiskt  mål  är  att  skapa  positiva  attityder  och 
positiva  känslor  för  naturen  vilket  kan  förbättra  elevernas  prestationer  och 
självförtroende (Szczepanski  & Dahlgren,  2011  och Wilhelmsson,  2012).  Lärarna 
anser även att det är ett lustfyllt lärande ute, där eleverna lär med hela kroppen och 
att  alla  ämnen kan läras  in  utomhus.  De menar  att  undervisning utomhus ger en 
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bättre verklighetsanknytning, eleverna rör på sig mer och att det är bra att vara ute 
för hälsans skull (Szczepanski, Malmer, Nelson & Dahlgrens, 2006 och Szczepanski 
& Dahlgren,  2011).  Lärarna kan se att  utomhuspedagogik innebär mer rörelse än 
traditionell  klassrumsundervisning  och  att  rörelsen  har  en  viktig  betydelse  för 
lärandet då den bildar kroppsliga minnen (Szczepanski och Dahlgren, 2011). Lärarna 
ser  att  eleverna  lär  med  fler  sinnen  utomhus  (Szczepanski,  Malmer,  Nelson  & 
Dahlgrens, 2006, Szczepanski & Dahlgren, 2011  och Wilhelmsson, 2012). Lärarna 
anser att  det blir ett  erfarenhetsbaserat lärande ute (Wilhelmsson, 2012) och både 
lärare  och  elever  anser  att  utomhusundervisning  innebar  att  de  kunde  koppla 
teoretisk kunskap med personliga erfarenheter och den egna vardagen, och utifrån 
det se samband.  Dessutom anser de att genom utomhuslektionerna fick de se, känna 
och göra, vilket gav ytterligare en dimension till inlärningsprocessen, jämfört med 
bara läsa i böcker  (Fägerstam, 2012).  Szczepanski och Dahlgren (2011) skriver att 
lärarna anser att det går att knyta kunskaper till platsen i sig på grund av att eleverna 
lättare minns genom bilder och minnen knutna till den. Enligt  Wilhelmsson (2012) 
anser lärarna att utomhusaktiviteter stärker elevernas förmågor och självförtroende, 
det  blir ett annat samspel utomhus, jämfört med inomhusundervisning som skapar 
närvaro  och  delaktighet  (Szczepanski  &  Dahlgren,  2011).  Wilhelmsson  (2012) 
skriver  att  utomhuspedagogiken  främjar  samarbete  och  stimulerar  elevernas 
nyfikenhet. Det är i första hand matematik- och språklärare som regelbundet och ofta 
använder sig av utomhuslärande, lärare i samhällsvetenskapliga ämnen har lektioner 
utomhus  ganska  ofta,  och  alla  ämnen  (men  inte  alla  lärare)  är  representerade 
utomhus  ibland.  Szczepanski  och  Dahlgren  (2011)  skriver  att  de  ämnen  lärare 
kopplar  till  utomhuspedagogik  är  matematik  och  naturorienterade  ämnen.  Även 
Fägerstam (2012) skriver  att det är vanligt att tro att lärare i naturvetenskap lättare 
använder sig av undervisning utomhus, men hennes studie visar att det undervisades 
minst  i  det  ämnet  och det  ämne som mest  lärs  in  utomhus  är språk.  Språk- och 
matematiklärare är de lärare som regelbundet har undervisning utomhus. 

Pedagoger  ser även svårigheter  med utomhusundervisning.  Fägerstam (2012) och 
Strotz och Svenning (2004) skriver att lärandet oftast sker inomhus eftersom det är 
lättare att planera och genomföra lektioner och menar även att lärare känner en viss 
osäkerhet,  rädsla  i  att  vistas  utomhus  eftersom  det  kan  hända  mycket  utanför 
klassrummets väggar. Strotz och Svenning (2004) menar att för att släppa på rädslan 
vore ett samarbete mellan lärare och annan personal gynnsamt för elevens lärande. 
Ericsson (2004) menar att utomhuspedagogik kräver utevana och för många är det en 
oro, otrygghet  och obehag att  vistas ute, detta gäller  både för pedagoger som för 
elever. Fägerstam (2012) tar upp att oflexibla tidsscheman kan vara ett hinder för 
utomhuspedagogik,  lektionspassen  kan vara  för  korta  för  att  både  hinna  förflytta 
klassen och undervisa utomhus. Dessutom kan det saknas bra material att använda 
vid utomhusundervisning. Wilhelmsson (2012) skriver att elevernas brist på tillgång 
av  bra  ytterkläder  kan  göra  att  lärarna  drar  sig  för  att  undervisa  utomhus, 
undervisning sker oftast bara under höst och vår på grund av att det är för kallt ute på 
vintern.  Noggranna  förberedelser  kan  dock  göra  att  eleverna  har  med  sig  bättre 
anpassade kläder för det klimat som gäller. Det finns även faktorer som lärarna anser 
kan påverka positivt, som att ha en skolskog att gå till. Dessutom kan kollegor och 
skolledningen påverka attityden till utomhuspedagogik.
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1.4 Närmiljöns betydelse för utevistelse
Björklid  (2005)  benämner  utemiljön  som  en  utvecklingsmiljö.  Barn  och  elever 
tillbringar  stor  del  av  sin  vardag  i  skolmiljön  och  på  skolgården  bör  ske  både 
utforskande lekar och platsbundna aktiviteter. Socialt samspel, lek och nöje är viktigt 
och påverkas av närmiljöns utformning,  det  gör att  utemiljön ska ligga under ett 
pedagogiskt  ansvar.  Enligt  Grahn,  Mårtensson,  Blennow  och  Söderström  (2004) 
uppstår  intresset  för  utomhuspedagogik  troligen  där  pedagoger  har  bra 
förutsättningar och tillgång till naturmark, både på den egna gården och i närmiljön. 
Szczepanski och Dahlgren (2011) skriver att lärare anser att det är nödvändigt att 
skolan  ligger  naturnära  för  utomhusundervisningen.  Dahlgren  och  Szczepanski 
(2004) tar upp att  ekonomin kan vara ett hinder på grund av att det kan behövas 
pengar  till  transport  ifall  naturmarkerna  ligger  långt  ifrån  skolan.  Enligt  SOU 
2003:127 d4 är fritidshemmet och förskoleklassen idag en del av skolan och därför är 
skolgården och närmiljön  kring skolan av stor betydelse.  Utemiljön är  en del  av 
barns uppväxtvillkor och påverkar elevers utveckling och lärande. Fägerstam (2012) 
skriver att dagens barn har begränsad tillgång till naturen vilket leder till begränsad 
kunskap  i  ekologi. Björklid  (2005)  undrar  hur  betydelsefull  naturmarken  är  i 
naturområdet. Hon menar att lekaktiviteter har ökat där unga vill ha mer utmanande 
och spännande miljöer som exempelvis landskapet kan erbjuda, och väljer då bort 
traditionella  lekplatser.  Naturmiljön  erbjuder  många värdefulla  källor  för  lärandet 
framför  allt  erbjuder  den  skilda  lekmönster  för  eleverna.  Grahn,  Mårtensson, 
Blennow och Söderström (2004) skriver att utevistelsen i förskolan påverkas av om 
utomhusmiljön  är  lekvänlig  eller  om  förskolan  har  utomhuspedagogik  som 
inriktning.  De  förskolor  som  har  inriktningen  utomhuspedagogik  har  längre 
utevistelse.  Men  även  förskolor  utan  utomhuspedagogik  är  ute  längre  vid  varmt 
väder, om den egna förskolegården är lekvänlig och har mer naturliknande karaktär 
med buskar, klätterträd eller en skogsdunge. Kylin (2004) säger att barn föredrar en 
oplanerad utemiljö som exempelvis naturmiljön erbjuder, där de kan vara med och 
utforma och skapa en egen plats som till exempel en koja. Enligt SOU 2003:127 d4 
kanske man kan dra  slutsatsen  att  en  väl  anpassad och genomtänkt  skolgård  ger 
möjlighet att använda sig av den i undervisningen och att detta ger pedagoger en 
större lust att även använda sig av närmiljön.
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2 SYFTE
Under  vår  verksamhetsförlagda  utbildning  har  vi  uppmärksammat  att  utevistelse 
oftast  är  oplanerad,  vilket  gör att  lärarna inte  tar  till  vara på de möjligheter  som 
utemiljön har. 

Syftet  med  vår  undersökning  är  att  ta  reda  på  vilken  uppfattning  pedagoger  i 
förskoleklass har om utomhuspedagogik och vad de gör ute. Vi vill även ta reda på 
hur  närområdets  utformning  påverkar  beroende  på  om  skolan  är  stadsnära  eller 
naturnära.  För  att  kunna förändra  verksamheten  är  det  betydelsefullt  att  veta  om 
närmiljön påverkar utförandet av utomhuspedagogik.

Frågeställningen vi vill ha svar på är

• Hur påverkar skolans närmiljö pedagogers syn på utomhuspedagogik och de 
aktiviteter som sker utomhus?

För att ta reda på det behöver vi undersöka om synen på utomhuspedagogik skiljer 
sig  mellan  en  stadsnära-  och  en  naturnära  skola.  Hur  skiljer  sig  användandet  av 
närmiljön beroende på om skolan är stadsnära eller naturnära?

I  Läroplan för  grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket,  2011) 
står att: 

Skolan  ska  främja  elevernas  harmoniska  utveckling.  Detta  ska  åstadkommas 
genom en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. 
Gemensamma erfarenheter och den sociala och kulturella värld som skolan utgör 
skapar utrymme och förutsättningar för ett lärande och en utveckling där olika 
kunskapsformer  är  delar  av  en  helhet.  Ett  ömsesidigt  möte  mellan  de 
pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola och fritidshem kan berika elevernas 
utveckling och lärande. (s.10)

Utifrån pedagogens egna synsätt kan det stycket tolkas olika. Ett sätt för att få en 
"varierad  och  balanserad  sammansättning  av  innehåll  och  arbetsformer"  skulle 
kunna vara genom att användas sig av utomhuspedagogik.



10

3 METOD

3.1 Beskrivning av metoden
Materialet till undersökningen bestod av enskilt anonymt besvarade enkäter. Enkäten 
innehöll  femton  öppna  frågor  (Bilaga  1),  utan  fasta  svarsalternativ.  Valet  av  att 
använda enkäter med öppna frågor var för att få kvalitativa svar utifrån pedagogernas 
egna erfarenheter och åsikter. Kvalitativ forskning är öppna svar som kan tolkas och 
analyseras föratt få en djupare kunskap (Patel & Davidsson, 2003).  Alla deltagare 
besvarade samma enkät med likadana frågor. Anledningen till valet av att använda 
enkäter med öppna frågor var för att skrivna svar ansågs lättare att analysera och för 
att det gav pedagogerna tid att besvara dem i lugn och ro, med större möjlighet att 
tänka  efter  vid  varje  fråga.  Vid en  intervju  kan den intervjuade  bli  påverkad av 
intervjuaren, genom ansiktsuttryck och gester vilket kan leda till att den intervjuade 
känner sig kritiserad för sina åsikter (Patel  och Davidsson, 2003),  vilket  undveks 
genom att använda enkät.

Patel och Davidsson (2003) 
Syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper och 
beskaffenheten hos någon, t.ex. den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om 
något  fenomen.  Detta  innebär  att  man  aldrig  i  förväg  kan  formulera 
svarsalternativ för respondenten eller avgöra vad som är "sanna" svaret på en 
fråga. (s.78)

De öppna frågorna avsåg att undersöka hur pedagogerna ser på utomhuspedagogik. 
Kritik mot metoden att använda enkät är att det inte går att ställa följdfrågor eller 
förtydliga frågorna (Patel och Davidsson, 2003).  

3.2 Urval
Vi har valt ut en liten grupp individer för denna kvalitativa undersökning, och därför 
kan  inte  resultatet  anses  vara  generellt  gällande  utan  berör  enbart  de  undersökta 
grupperna. 

Urvalet gjordes för att kunna se om pedagogers syn på utomhuspedagogik skiljde sig 
mellan en stadsnära skola och en naturnära skola. För att försäkra oss om att vi skulle 
få  svar  på  vår  frågeställning  valde  vi  att  tillfråga  samtliga  förskollärare  och 
fritidspedagoger på de båda skolorna, eftersom de arbetar tillsammans under hela 
dagen. Båda grupper besvarade samma frågor.  Inför undersökningen kontaktades två 
olika  skolor,  som  valdes  utifrån  närområdets  utformning.  En  skola  låg  nära 
stadskärnan (stadsnära) och den andra skolan i utkanten av staden (naturnära). Valet 
av att studera förskoleklasser var på grund av att de har ett friare arbetssätt då de inte 
har några lärandemål (Skolverket, 2011) att uppnå med eleverna och inte är likna 
bundna av att följa ett tidsschema.

Den  naturnära skolans skolgård var stor med ytor som bestod av asfalt,  gräsplan, 
sand,  buskar,  träd,  klätterställningar,  gungor,  liten  kulle,  stor  kulle,  bärbuskar, 
körsbärsträd,  bandyplan  och basketplan.  Det  var  mer  gräs  än  asfalt  och  de  hade 
tillgång till en grillplats i anslutning till skolan. Precis utanför skolgården fanns flera 
skogsdungar, som eleverna hade tillgång till även under raster. I närheten av skolan 
fanns  även  lekparker  som nyttjades  och  en  skog.  Närområdet  bestod  av  mindre 
vägar, villaområde och skog. 
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Den  stadsnära skolans skolgård var stor med ytor som bestod av mest asfalt, små 
gräsytor, sand, buskar, en mindre klätterställning, gungor, basketplan och bandyplan. 
Det var mer asfalt än gräs. På gångavstånd fanns en lekpark i anslutning till en kulle 
och  skogsdunge.  Däremot  fanns  ingen  skog  i  närheten.  Närområdet  bestod  av 
bostadsområde och hårt trafikerade vägar.

3.3 Genomförande
Inför undersökningen kontaktades två olika skolor per telefon där de fick information 
om undersökningens syfte och metod. De fick även information om att det skulle 
användas för ett examensarbete och hur lång tid de hade på sig att besvara enkäterna. 
Enkäter har personligen lämnats till varje skola och har sedan samlats in en vecka 
senare.  Med  enkäten  följde  även  ett  missiv  (Bilaga  1)  där  deltagarna  åter 
informerades  om undersökningens syfte  och vad undersökningen skulle  användas 
till,  samt att deltagandet var frivilligt och anonymt.  I missivet stod undersökarnas 
kontaktuppgifter  för  att  deltagarna  skulle  kunna ta  kontakt  ifall  det  var  något  de 
undrade över.  Båda skolorna var först villiga att delta, men senare avstod den ena 
skolan på grund av tidsbrist. En ny skola med liknade miljö kontaktades och de var 
villiga att besvara våra enkäter. 

På den naturnära skolan delades tio enkäter ut till tre förskoleklasser, av dessa valde 
åtta  pedagoger  att  medverka.  Av  dessa  åtta  var  fem  förskollärare  och  tre 
fritidspedagoger.  Bortfallet  på  två  pedagoger  var  förskollärare.  På  den  stadsnära 
delades  sju  enkäter  ut  till  två  förskoleklasser,  av  dessa  valde  två  pedagoger  att 
medverka. Av dessa två var en förskollärare och en fritidspedagog. Bortfallet bestod 
av fem pedagoger, varav en förskollärare och fyra fritidspedagoger.  Från den ena 
förskoleklassen fick vi inga svar vilket innebär att resultatet bara visar svar från en 
förskoleklass.  Sammanlagt  delades  sjutton  enkäter  ut,  varav  tio  besvarades.  Det 
externa  bortfallet  bestod  av  sju  pedagoger,  tre  förskollärare  och  fyra 
fritidspedagoger.  Totalt  tillfrågades  fem  förskoleklasser,  varav  fyra  deltog, 
deltagarna  bestod endast  av kvinnor.  Vid bearbetningen av enkäterna  benämndes 
varje enkät med en kod som beskrev pedagogens yrke och skolans läge.

3.4 Vetenskapligt förhållningssätt
Undersökningens  vetenskapliga  förhållningssätt  bygger  på  hermeneutiken  som 
innebär att man genom språket kan studera, tolka och förstå den mänskliga tillvaron. 
Forskarens förförståelse är en tillgång för att tolka och förstå forskningsarbetet (Patel 
och  Davidsson,  2003).  Genom  studiens  bakgrund  och  tidigare  kunskaper  har 
forskarna  fått  en  god förförstålse  för  ämnet.  Hermeneutisk  forskning innebär  att 
"forskaren  ska  pendla  mellan  helhet  och  del  och  mellan  olika  synvinklar  i  
tolkningsakten" (Patel och Davidsson, 2003, s.30) vilket skett genom att hela enkäten 
har lästs igenom, sida för sida, för att få en helhet. Enkäten har även delats upp fråga 
för fråga vid analyserande av resultatet. Via diskussionen av enkätens svar har även 
nya synsätt framkommit på resultatet.

3.5 Forskningsetiska principer
Det  finns  fyra  huvudkrav  för  att  uppfylla  forskningsetiska  principer,  som  är 
informationskravet,  samtyckeskravet,  konfidentialitetskravet  och  nyttjandekravet. 
Informationskravet  innebär  att  deltagarna  i  undersökningen  blir  informerade  av 
forskningens syfte, vilka villkor som gäller och att deltagandet är frivilligt och att de 
när  som  helst  kan  avbryta  sin  medverkan  (Vetenskapsrådet,  2002).  Vid 
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telefonkontakten och via missivet  har deltagarna informerats om undersökningens 
syfte, att deltagandet var anonymt, frivilligt och att de när som helst kunde avbryta 
sitt deltagande. Deltagarna har även informerats om att undersökningen ska vara till 
ett examensarbete och att det kommer att offentliggöras. Samtyckeskravet innebär att 
deltagarna själva bestämmer över sin medverkan och vilka villkor som gäller. Ifall 
deltagarna  inte  längre  vill  medverka  ska  de  kunna  avbryta  utan  att  det  medför 
negativa konsekvenser för dem (Vetenskapsrådet, 2002). Via telefonkontakt med de 
berörda skolorna hämtades samtycke till att delta i undersökningen. En skola avbröt 
senare  sitt  deltagande  utan  att  det  fick  negativa  följder  för  dem. 
Konfidentialitetskravet innebär att obehöriga inte ska ta del av personuppgifter och 
att  deltagarna  inte  ska  kunna identifieras  (Vetenskapsrådet,  2002).  Enkäterna  har 
besvarats  anonymt,  vilket  innebär  att  deltagarna  inte  kan  identifieras.  Inte  ens 
undersökarna  vet  vem  som  besvarat  enkäterna.  Nyttjandekravet  innebär  att 
undersökningens  uppgifter  endast  får  användas  till  det  berörda  ändamålet 
(Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna har informerats muntligt att uppgifterna endast 
ska användas till examensarbetet.

3.6 Analys
Svaren har grupperats, sammanställts och analyserats i löpande text. Den naturnära 
skolans svar analyserades först på grund av att de enkäterna inkom tidigare än den 
stadsnära  skolan.  När  svaren  från  den  stadsnära  inkom  analyserades  svaren  på 
samma sätt. Först analyserades alla enkäterna, fråga för fråga (Bilaga 2), för att föra 
in resultatet  utifrån olika återkommande svar på varje enskild fråga.  Detta för att 
kunna se vilka svar som var återkommande och tydligt kunna urskilja hur många 
som hade liknande svar. Enkäterna har lästs igenom flera gånger för att säkerställa att 
resultatet blir korrekt. Efter att svaren har grupperats, fråga för fråga, sammanställdes 
de i nya kategorier och analyserats i löpande text. På grund av lågt deltagande från 
den ena skolan har analysen gällande likheter och skillnader inte påverkats av hur 
många pedagoger som svarat, utan resultatet  har utgått  från vilka skolor som var 
representerade.  Det  fanns  flera  aspekter  att  beakta  vid analysen  som bortfall  och 
deltagarnas tolkning av frågorna. Forskaren bör ta reda på anledningen av bortfallet, 
om det  är  20  procent  eller  mer.  Bortfall  bör  även  analyseras  för  att  se  hur  det 
påverkar undersökningens resultat. De som inte besvarat enkäterna kallas för externt 
bortfall. Internt bortfall innebär att deltagaren inte svarat på enskilda frågor, vilket 
innebär  att  om de inte  svarat  måste  det framkomma vid varje  fråga.  Svaren från 
deltagarna kan även ha påverkats av om enkätens frågor var oklart formulerade eller 
tolkades fel (Patel och Davidsson, 2003). 

För att försäkra att studien har hög reliabilitet bör enkäten vara lätt att besvara och att 
frågorna inte går att missuppfatta (Patel och Davidsson, 2003). För att försäkra att 
enkäten var lättförståelig har utomstående läst igenom den. För att undersökningen 
ska ha god validitet bör forskaren fått ett underlag för att kunna göra en trovärdig 
tolkning  (Patel  och  Davidsson,  2003).  Den  genomförda  studien  har  fått  svar  på 
enkätens  frågor  och  frågeställning  vilket  bör  ge  studien  reliabilitet  och  validitet. 
Frågornas svar har stärkts av att de har varit liknande, men även har en variation av 
svar  erhållits  vilket  även stärker  reliabiliteten  och validiteten  i  kvalitativa  studier 
(Patel och Davidsson, 2003).
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3.7 Metoddiskussion
På grund av att det var få deltagare i undersökningen kan resultatet inte anses gälla 
alla  pedagoger  i  samhället  utan bara de berörda.  Det  interna bortfallet  påverkade 
resultatets  trovärdighet,  resultatet  är minst trovärdigt när det interna bortfallet  var 
från den stadsnära skolan på grund av underlaget därifrån redan är svagt på grund av 
få deltagare. Det interna bortfallet påverkar inte lika mycket när det var bortfall från 
naturnära skolan. Patel och Davidsson (2003) skriver att om det är ett stort bortfall är 
det viktigt att ta reda på anledningen till det. Den första stadsnära skolan som avbröt 
sitt  medverkande  sa  att  det  var  på  grund av  tidsbrist.  Även  pedagogerna  vid  de 
medverkande skolorna nämnde att de var svårt att hinna med att besvara frågorna på 
grund av tidsbrist, vilket kunde bero på att enkäterna delades ut nära terminens slut.

Ett  skäl  till  användandet  av enkäter  med öppna frågor var för att  få  ett  skriftligt 
resultat och att pedagogerna inte skulle påverkas utifrån. Det negativa med enkäterna 
var att det var svårt att få dem besvarade, eftersom de var lättare att glömma bort och 
ignorera dem. En fördel med enkäterna var att deltagarna kunde besvara dem när de 
hade tid och kunde gå tillbaka och se över sina svar. Patel och Davidsson (2003) 
skriver att oavsett metod innebär det att deltagarnas vilja att svara och delta påverkar 
om man får in ett resultat, men enkäter försvårar ytterligare, då den undersökande 
inte kan påverka deltagaren att svara efter att enkäterna lämnats. Vid en intervju är 
det lättare att påverka den deltagande att se nyttan med undersökningen och motivera 
den svarande att svara. Anledningen till valet av enkäter vid den här undersökningen 
var för att få ett brett underlag med varierande svar och många deltagare från varje 
skola  vilket  fungerade  bättre  vid  den  ena  skolan.  Enkäter  är  anonymare  för 
deltagaren än en intervju vilket borde göra det lättare och friare att våga uttrycka sig 
utan att känna sig bedömd, via enkäterna var det lättare att våga uttrycka sig negativt 
och ge ärligare svar vilket även skett vid undersökningen. Vid intervjuer antas de 
mest  motiverade  och  intresserade  pedagogerna  vilja  delta,  vilka  oftast  har  mest 
kunskap om ämnet. 

Innan enkäten lämnades ut lästes den igenom av en utomstående person för att få in 
synpunkter  på frågorna  för  att  försäkra  att  den  får  en  hög realabilitet.  Patel  och 
Davidsson (2003) skriver att det är viktigt med tydliga och inte för långa frågor och 
att undvika ord som varför och ofta, på grund av att de är för otydligt. En fråga som 
var otydlig från enkäten är "Hur ofta lämnar du skolgården med eleverna?". Istället 
borde  den  varit  mer  specificerad  som  till  exempel  "Hur  många  gånger  per  
dag/vecka/månad lämnar du skolgården?". Ofta svarar pedagogerna på flera frågor 
under en fråga och skriver på efterkommande fråga "se ovanstående fråga". På grund 
av att pedagogerna svarade på flera frågor under ett svar, stämmer inte Bilaga 2 med 
resultatet i texten vid en snabb överblick, svaren har flyttats till  den kategori som 
avses. Vissa svar var kortfattade och svåra att tolka, på grund av att enkäterna var 
anonyma kunde inte  uppföljande frågor ställas.  Med en enkät  kan man inte  göra 
några kompletteringar ifall det är något svar man undrar över (Patel och Davidsson, 
2003). För att undvika det har enkäten avslutats med en öppen fråga där deltagarna 
kunde tillägga sånt de ansåg att saknades i de andra frågorna. Pedagogerna ses som 
representanter från den egna skolan och tolkas i grupp utifrån skolans läge för att 
kunna se hur de skiljer sig åt.

Jämnare antal deltagare från varje skola skulle kunna ha gett ett annat resultat och 
större  variation  av  svar.  Det  påverkade  resultatet  i  och  med  att  det  var  ett  fåtal 
deltagare från den ena skolan, det interna bortfallet påverkade resultatet när det var 
från den stadsnära skolan.
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4 RESULTAT
Pedagogerna benämns med varsin siffra för att kunna skilja dem åt. Pedagog 1-8 är 
från den naturnära skolan och pedagog 9-10 är från den stadsnära skolan. Resultatet 
analyserar endast de svar som utgår från undersökningens syfte och frågeställning.

4.1 Pedagogers syn på utomhuspedagogik

4.1.1 Pedagogernas definition av utomhuspedagogik
På båda skolorna har majoriteten av pedagogerna svarat att  utomhuspedagogik är 
lärande utomhus (pedagog 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10).

Allt lärande som kan ske utomhus (socialt, emotionellt, teoretiskt) (pedagog 3).

Att  ha  ett  lärande  ute  tillsammans  med barnen  både  teoretiskt  och  praktiskt. 
(pedagog 4).

Det är när man har ett medvetet lärande utomhus (pedagog 8).

Att  på  ett  medvetet  sätt  använda  sig  av  utemiljön  i  barnens  lärande  och 
utveckling. (pedagog 9).

Lektioner ute och lek och lär utomhus. (pedagog 10).

Några pedagoger från båda skolorna ansåg även att utomhuspedagogik innebar att 
använda sig av det som finns ute till lärandet och ta vara på möjligheterna (pedagog 
6, 7, 9, 10).

Att ta tillvara möjligheterna som finns ute, ex: räkna cyklar stapeldiagram färger 
mönster  runda,  trekantiga  vägmärken.  Räkna  med  kottar,  stenar.  Jämföra 
trädstorlek etc. (pedagog 6).

Pedagoger  från  den  naturnära  skolan  hade  en  bredare  definition  av 
utomhuspedagogik. Fyra pedagoger att det var ett komplement till den traditionella 
undervisningen (pedagog 2, 5, 6, 7).

Nödvändigt komplement till boklärande (pedagog 2).

Ett verktyg till för inlärning av olika moment i skolan (pedagog 5).

En pedagog ansåg att det var både ett teoretiskt och praktiskt lärande, en pedagog 
ansåg att det var praktiskt lärande, och en pedagog ansåg att det var teoretiskt lärande 
(pedagog 3, 4, 8).

Att  ha  ett  lärande  ute  tillsammans  med barnen  både  teoretiskt  och  praktiskt. 
(pedagog 4).

Möjlighet att arbeta mycket praktiskt (pedagog 8)

Två pedagoger svarade även att allt lärande kunde ske utomhus.
Allt du gör inne kan du göra ute (pedagog 1).

En pedagog ansåg att utomhuspedagogik var;
Att  barnen  lär  sig  om  sig  själva  och  med  hjälp  av  andra  barn  och  vuxna 
(pedagog 2). 
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4.1.2 Pedagogernas mål med utomhuspedagogik
Majoriteten  av  pedagoger  från  båda  skolorna  menade  utevistelsen  ledde  till  ett 
fördjupat lärande med större engagemang och kunskaper (pedagog 1, 2, 3, 6, 7, 9, 
10)

Att använda sig av utemiljön för att fördjupa lärandet (pedagog 1).

En del barn visar ett djupare engagemang i sitt lärande (pedagog 3).

Att  man  på  ett  medvetet  sätt  tar  tillvara  på  vardagssituationer  ökar 
barnens/barnets lärande (pedagog 9).

Sex  pedagoger  från  båda  skolorna  ansåg  att  utevistelsen  var  för  att  lära  känna 
närmiljön, få omväxling och uppleva andra miljöer (pedagog 2, 3, 4, 5, 7, 10).

För att få omväxling och för att lära känna närmiljön (pedagog 2).

För att barnen tycker att det är roligt och för att de ska få byta miljö (pedagog 4).

För att få varierad omgivning och miljö (pedagog 10).

Pedagoger från båda skolorna ansåg att syftet med att vara ute är för att få frisk luft 
och främja hälsan (pedagog 3, 4, 5, 7, 8, 10).

Att ge barnen bra fysisk och mental hälsa (pedagog 3).

För att få frisk luft (pedagog 7).

Frisk luft och lustfyllt. Barnen mår bra av att vara ute (pedagog 8).

Att det får frisk luft och lära sig om naturen. Eftersom många barn inte är ute på 
fritiden nu för tiden (pedagog 10).

Dessutom ansåg pedagoger från båda skolorna att utevistelsen var till för att lära och 
värna om naturen (pedagog 6, 7, 9, 10).

Lära sig vistas i naturen och på så vis tycka om och vara rädd om miljön. Kan  
mer om naturen, det kommer automatiskt när man vistas där (pedagog 6)

Dessutom ansåg fyra pedagoger att lärandet utomhus innebar ett naturligt lärande där 
barnen var omedvetna om att det var en lärandesituation (pedagog 3, 6, 8, 9)

Ofta tänker barnen inte på att det är en lärandesituation, kunskaperna glider in 
ändå (pedagog 3).

Känns naturligt och blir inte ett "typiskt" inlärningstillfälle (pedagog 8).

Två pedagoger  såg  att  utevistelsen  ledde  till  att  eleverna  kunde mer  om naturen 
(pedagog 6, 10).

Kan mer om naturen, det kommer automatiskt när man vistas där (pedagog 6).

De blir mer medvetna om naturen och vad man kan göra i naturen, med naturen 
(pedagog 10).

Endast pedagoger från den naturnära skolan såg fler syften med utomhusvistelsen. 
Att ge barnen upplevelser och intryck ansåg tre pedagoger betydelsefullt (pedagog 3, 
5, 6)

Att ge barnen upplevelser och intryck som de inte lika enkelt kan få inomhus 
(pedagog 3)
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Två pedagoger ansåg även att utevistelsen gjorde att eleverna lärde med fler sinnen 
(pedagog 1, 6)

Få in fler sinnen. Man kan känna, lukta och se. Kroppen och dess sinnen är med i 
lärandet (pedagog 1).

De får uppleva med alla sinnen (pedagog 6).

Tre  pedagoger  ansåg  att  motorisk  utveckling  var  en  anledning  till  att  vara  ute 
(pedagog 3, 5, 7)  

Att ge barnen motoriska färdigheter och stor rörelsefrihet (pedagog 3).

Att  ge  förutsättningar  till  utmaningar  där  elevens  grovmotorik  utvecklas 
(pedagog 5).

För att få frisk luft och motoriktillfällen (pedagog 7).

Två pedagoger tyckte att det var för att lära med hela kroppen, att det var viktigt med 
rörelse under inlärningen (pedagog 1, 8).

Lära med hela kroppen (pedagog 1).

Möjlighet att röra på sig under tiden man arbetar, vilket underlättar för många 
(pedagog 8).

Tre pedagoger ansåg att det är roligt ute för eleverna (pedagog 4, 5, 8).
För att barnen tycker att det är roligt (pedagog 4).

Eleverna ska ha möjlighet till att röra sig och stimuleras till att tycka det är roligt  
att vara ute (pedagog 5).

Två pedagoger svarade att ett mål var att lära genom samspel (pedagog 2, 3).
Att barnen lär sig om sig själva, av sig själva och med hjälp av andra barn och 
vuxna (pedagog 2)

Dessutom ansåg enstaka pedagoger att;
Vi ser att en del invandrarbarn inte alls är vana vid att vara ute i naturen, utan ser 
den  mest  som  skrämmande.  Utepassen  är  viktiga  för  att  integrera  barnen 
(pedagog 2).

De har lättare att koncentrera sig när de fått vara ute och röra på sig (pedagog 4).

Ljudnivån blir/ känns inte lika hög ute (pedagog 8)

4.1.3 Analys
Båda skolorna ansåg att utomhuspedagogik var lärande utomhus och att det gällde att 
ta  vara  på  möjligheterna  som  fanns  ute,  vilket  stämmer  med  definitionen  av 
utomhuspedagogik, att platsen har betydelse för lärandet (Nationalencyklopedin och 
Szczepanski, Malmer, Nelson och Dahlgren, 2006).  Pedagogerna på båda skolorna 
kunde se att utomhusvistelsen ledde till ett fördjupat lärande och kunskaper. Tidigare 
forskningen visar även att lärande utomhus ger en bred kunskap (Hedberg, 2004) där 
praktiska  aktiviteter  ökar  förståelsen  (Brodin,  2011  och  Wilhelmsson,  2012). 
Utemiljön  erbjuder  ytterligare  en  dimension  till  lärandet,  där  elevernas  samspel 
utvecklas och elevernas deltagande ökar, vilket leder till bättre resultat (Fägerstam, 
2012). En anledning för att gå ut ansåg pedagogerna var för att lära känna närmiljön 
och för att få omväxling. Tidigare forskning visar att det är betydelsefullt att lära 
känna sin närmiljö för att  få ökade kunskaper om den (Fägerstam, 2012) och att 
variationen av olika miljöer  leder  till  en bred kunskap (Hedberg,  2004).  Naturen 
erbjuder  nya  spännande  miljöer  (Björklid,  2005).  Både  den  stadsnära  och  den 
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naturnära  tog  upp  fördelar  med  utomhuspedagogik  som  innebar  att  eleven  fick 
djupare  engagemang  och  större  kunskaper  vilket  även  tidigare  forskning  visar 
(Hedberg, 2004, Szczepanski, Malmer, Nelson & Dahlgrens, 2006,  Szczepanski & 
Dahlgren 2011 och Fägerstam, 2012), dessutom lärde sig eleverna mer om naturen 
vilket även Fägerstam (2012) anser. Båda skolorna ansåg att målet med utevistelsen 
var att lära och värna om naturen, få frisk luft och att det var bra för hälsan, tidigare 
forskning visar på att utomhusvistelse är bra för hälsan (Brügge & Szczepanski, 2007 
och Szczepanski, Malmer, Nelson & Dahlgren, 2006). Pedagogerna menade även att 
lärandet utomhus innebar ett naturligt lärande där barnen var omedvetna om att det 
var en lärandesituation, vilket stämmer med Wilhelmsson (2012), där hon anser att 
det  blir  ett  lekfullt  lärande  utomhus  då  kraven  inte  upplevs  lika  starkt.  Enstaka 
pedagoger  ansåg  att  utevistelsen  gjorde  att  eleverna  kunde  mer  om naturen,  om 
eleverna får en koppling till naturen ökas deras kunskaper om den (Fägerstam, 2012).

Pedagogernas  syn  på  utomhuspedagogik  var  bredare  på  den  naturnära  skolan. 
Hälften av pedagogerna på den naturnära skolan menade att utomhuspedagogik var 
ett komplement till den traditionella undervisningen, vilket även tidigare forskning 
anser  (Wilhelmsson,  2012,  Brügge  & Szczepanski,  2007  och  Fägerstam,  2012). 
Enligt  Szczepanski,  Malmer,  Nelson och Dahlgren  (2006) bör  lärandet  utgå  från 
både  boklig  bildning och sinnlig  erfarenhet,  där  de  båda  bör  samverka.  Ett  fåtal 
pedagoger från den naturnära skolan ansåg att  utomhuspedagogik kunde innebära 
flera  saker  och  allt  som  man  gör  inne  kan  man  göra  ute.  De  ansåg  att 
utomhuspedagogik var ett praktiskt och teoretiskt lärande, det innebär att det blir ett 
lärande  baserat  på  erfarenheter  (Szczepanski  och  Dahlgren,  2011).  Ett 
erfarenhetsbaserat  lärande  innebär  att  eleverna  får  en  känsla  av  sammanhang 
(Szczepanski,  Malmer,  Nelson  &  Dahlgren,  2006),  vilket  gör  lärandet 
meningsfullare.  Känsla  av  sammanhang,  KASAM,  vilket  innefattar  begriplighet, 
hanterbarhet  och  meningsfullhet.  Det  motiverar  och  gör  att  eleven  känner  sig 
delaktig  i  sitt  lärande  (Elmeroth  &  Häge,  2009).  Ett  flertal  pedagoger  från  den 
naturnära skolan ville ge eleverna upplevelser  och intryck utomhus (Wilhelmsson 
2012 och Dahlgren och Szczepanski, 2004), där eleverna lärde med flera sinnen. När 
fler  sinnen  används  är  det  positivt  för  lärprocessen,  då  det  ger  en  bättre 
verklighetsanknytning (Dahlgren & Szczepanski, 2004, Brügge & Szczepanski, 2007 
och  Szczepanski,  Malmer,  Nelson  &  Dahlgren,  2006).   Pedagogerna  på  den 
naturnära skolan ansåg att  den motoriska  utvecklingen främjades  ute,  vilket  även 
Brügge och Szczepanski (2007) anser.  Mycket natur på den egna gården utvecklar 
motoriken bättre än en planerad och planlagd gård (Ottosson & Ottosson, 2006). Den 
naturnära skolan hade natur både på gården och precis intill, vilket borde ge goda 
förutsättningar för den motoriska utvecklingen.  Pedagogerna såg att  eleverna lärde 
med hela  kroppen utomhus,  vilket  kan anknytas  till  Deweys  ”learning by doing” 
(Brügge & Szczepanski 2007 och Gustavsson, 2002), och att möjligheten att röra på 
sig  under  arbetet  underlättade  för  många  elever.  Det  är  en  rörelseintensivare 
inlärningsmiljö ute (Dahlgren & Szczepanski, 2004) som kan stödja lärande och ge 
ett bättre resultat (Szczepanski, Malmer, Nelson & Dahlgren, 2006 och Ericsson & 
Karlsson, 2012). Ämnet får en tydligare gestaltning och ny dimension utomhus vilket 
ökar elevens förståelse (Fägerstam, 2012). 

Tre pedagoger ansåg att det var viktigt att eleverna stimulerades och hade roligt ute. 
Tidigare forskning visar  att  det  är  ett  lustfyllt  lärande ute  (Szczepanski,  Malmer, 
Nelson & Dahlgrens,  2006 och Szczepanski  & Dahlgren,  2011) och naturen  ger 
minnesvärda  upplevelser  ute  som gör  att  eleverna  utvecklar  positiva  känslor  för 
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naturen (Wilhelmsson, 2012). Pedagogerna ansåg även att målen med utevistelsen är 
att  lära  genom  samspel,  vilket  Brügge  och  Szczepanski  (2007)  också  tar  upp, 
dessutom ansåg pedagogerna att det utvecklar social kompetens. En pedagog ansåg 
att  utepassen  var  viktiga  för  att  integrera  barn  från  andra  kulturer,  naturen  kan 
erbjuda en introduktion till den svenska kulturen, eleven lär sig skolans pedagogiska 
tankesätt  kring  naturen  samtidigt  som nya  språkliga  begrepp  levandegörs  på  ett 
naturligt sätt (Lundegård, 2004).

Fördelar pedagogerna anger är att ljudnivån inte upplevs lika hög utomhus och att 
eleverna  mår  bra  av  att  vara  ute,  vilket  även  märks  inne  i  klassrummet  efter 
utevistelsen, eleverna har lättare att koncentrera sig när de kommer in, vilket även 
tidigare forskning visar (Brügge & Szczepanski 2007, Johansson & Enö, 2011 och 
Ottosson & Ottosson, 2006).

4.2 Lärande och aktiviteter utomhus
Båda  skolorna  uppgav  att  aktiviteterna  utomhus  var  både  planerade  och  inte 
planerade. Åtta pedagoger uppgav att de planerade för att använda utevistelsen till 
lärande  och  två  pedagoger  uppgav  att  de  inte  planerade.  Miljöer  båda  skolorna 
besöker är lekparken, skogsdungen och skogen.

Vi går  till  skogen  med våra  grupper.  Sedan går  vi  till  lekparker,  oftast  med 
fritidsgruppen, när väder och personalstyrka tillåter (pedagog 1).

Lekpark och naturområden. Lilla skogen och stora skogen (pedagog 2).

Går ofta till skogen (pedagog 6).

Vi går till skogen/parken minst en gång i veckan. En gång per termin åker vi 
också med buss till en större skog (pedagog 9).

En aktivitet som förekom i båda skolorna var fri- och organiserad lek (pedagog 1, 3, 
4, 5, 7, 8, 9).

Jag tror mycket på fri lek (pedagog 2).

Lekplatser och skolgård där man klättrar, leker med naturens material och leker 
med varandra och därmed utvecklar de sociala förmågorna (pedagog 3).

Leka lekar som tar mer plats och att de får större utrymme. Fri lek och styrda 
aktiviteter, olika lekar (pedagog 4).

Olika organiserade lekar passar också bättre att leka ute än inne (pedagog 8).

Egen  lek och planerade  aktiviteter  så  som gemensamma lekar  plus  mattelek, 
språklek och motorikövningar (pedagog 9).

Det ämne som flest pedagoger från båda skolorna angett sker utomhus är matematik 
(pedagog 1,  3,  4,  6,  7,  8,  9).  Efter  det  kom lärande i  språk,  som sex pedagoger 
uppgav (pedagog 2,  3,  6,  7,  8,  9).  Fem pedagoger  nämnde att  idrotten  även var 
utomhus vid vissa tillfällen (pedagog 3, 7, 6, 8, 9).

tränar matte med olika former och liknande (pedagog 1)

Skogsutflykter där vi lär oss svenska, matematik (pedagog 3).

Ibland har vi matte ute (pedagog 4).

Matte i skogen. Språk, -hämta någon som börjar på... Idrott, lite bild, matematik, 
natur (tema) (pedagog 6).

lära sig om naturen, matematik, svenska (pedagog 7).

mattelek, språklek (pedagog 9).
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Pedagogerna  från  den  naturnära  skolan  angav  ytterligare  ämnen  som  de  hade 
utomhus. Fem pedagoger hade samhällskunskap utomhus (pedagog1, 2, 3, 6, 8). De 
hade även lektioner i bild och skapande (pedagog 1, 3, 7, 8) och lektioner och teman 
kopplade  till  naturen,  biologi  (pedagog 3,  5,  7,  8).  Tre  pedagoger  ansåg att  alla 
ämnen kunde läras in utomhus (pedagog 1, 3, 6). 

Vi gör olika saker i skogen som t.ex. talar om allemansrätten, tränar samarbete, 
tränar  matte  med  olika  former  och  liknande.  Plockar  bär  som  används  vid 
bakning. Plockar löv som används vid bildtillverkning. Är ute och målar av träd 
(pedagog 1).

I princip alla ämnen t.ex. biologi  (svampar,  träd, bär m.m.),  samhällskunskap 
(allemansrätten), matematik, skapande och idrott (pedagog 3).

Allemansrätten. Närområdet till ex. kolla vägmärken, trafik, affär (pedagog 6).

Idrott,  lite  bild,  matematik,  natur  (tema).  Lära  sig  om  naturen,  matematik, 
svenska (pedagog 7)

Mest i naturkunskap och i vår praktiska matte. Nu har vi jämfört och mätt olika 
saker bl.a. pinnar. Vi har också haft tema "trafik" och gått runt i omgivningarna 
och letat bl.a. trafikskyltar (pedagog 8).

4.2.1 Analys
Majoriteten av pedagogerna uppgav att leken tar en stor del av utevistelsen, vilket 
kan bero på att det är en aktivitet där barn lär av varandra och utvecklar det sociala  
samspelet (Williams, 2006). Dessutom är naturmiljö mer lekvänlig än planerad miljö 
(Kylin, 2004 och Grahn, Mårtensson, Blennow och Söderström, 2004). 

Båda skolorna angav att matematik och språk var de ämnen som flest  pedagoger 
uppgav att de undervisade i utomhus,  vilket stämmer med tidigare forskning som 
säger att de ämnena är vanligast förekommande (Wilhelmsson, 2012 och Fägerstam, 
2012).

Den  naturnära  skolan  undervisade  även  i  fler  ämnen  utomhus,  varav 
samhällskunskap, bild och naturkunskap var de vanligaste ämnena. Samhällskunskap 
är  ett  ämne  som  det  undervisas  i  relativt  ofta  utomhus  (Wilhelmsson,  2012). 
Naturkunskap är ett  ämne som oftast kopplas till  utomhuspedagogik  (Szczepanski 
och  Dahlgren,  2011),  trots  att  det  inte  är  det  vanligaste  förekommande  ämnet 
utomhus (Fägerstam, 2012).
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5 DISKUSSION

5.1 Synen på utomhuspedagogik
Från den naturnära skolan är det fler pedagoger som svarat vilket kan ha påverkat 
resultatet  då fler insikter om utomhuspedagogik har sammanställts.  Den naturnära 
skolans pedagoger ser ytterligare mål med utevistelsen än den stadsnära skolan, det 
är tydligt att pedagogerna på den naturnära skolan tillsammans har större kunskaper 
och  djupare  förståelse  för  utomhuspedagogiken  och  dess  syfte,  pedagogernas 
kunskaper stämmer överens med vad forskningen säger om utomhuspedagogik. Den 
naturnära skolan har bättre förutsättningar för utomhuspedagogik, vilket antas göra 
pedagogerna mer intresserade av att utnyttja de möjligheter som närmiljön erbjuder. 
Bra  förutsättningar  i  närmiljön  ökar  troligen  pedagogers  intresse  för 
utomhuspedagogik (Grahn, Mårtensson, Blennow och Söderström, 2004). Pedagoger 
med  intresse  för  utomhuspedagogik  kanske  även söker  sig  till  skolor  som ligger 
naturnära.

5.2 Aktiviteter och lärande i närmiljön
Alla pedagoger i undersökningen planerar inte för utevistelsen.  Tidigare forskning 
visar att det är viktigt att utevistelsen ska vara meningsfull (Williams, 2006) vilket en 
bra  planering  kan  medföra.  Det  är  betydelsefullt  att  pedagogerna  prioriterar  att 
planera för utevistelsen. Vad är det som säger att det är viktigare att planera för den 
tiden eleverna är inne? 

På utepassen är både fri- och organiserad lek en ofta återkommande aktivitet vilket 
kan  bero  på  att  förskoleklassen  fortfarande  har  en  stor  del  lek  under  skoldagen. 
Förskoleklassen är en övergångsperiod mellan förskolan och skolan, och på grund av 
det ägnas en stor del av elevernas tid åt lek. Att använda utevistelsen till  lärande 
skulle dock kunna vara ett ypperligt tillfälle för att ta tillvara på ett meningsfullt och 
mer  praktiskt  lärande  som  en  brygga  mot  den  mer  traditionella 
klassrumsundervisningen.  Det  skulle  kunna  väcka  barnens  lust  att  lära  genom 
praktiska och lekfulla sätt, som ofta sker i förskolan men som skolan ibland verkar 
glömma bort då pedagogerna fokuserar på att lärandet sker i klassrummet.  Troligen 
prioriterar pedagogerna leken för att barn lär av varandra (Williams, 2006) och har 
stor betydelse för det aktiva lärandet (Skolverket, 2011). 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011) ger 
inga  förtydliganden  om  lärandet  även  ska  ske  utomhus,  utan  skriver  endast  att 
eleverna  ska  få  en  "varierad  och  balanserad  sammansättning  av  innehåll  och  
arbetsformer"  (s.10).  Även  Björklid (2005) säger att  läroplanen ger skolorna stor 
frihet att välja på vilka sätt de vill arbeta på med undervisningen. Förskolans läroplan 
förtydligar  att  lärandet  även ska ske utomhus  (Skolverket,  2010),  vilket  saknas  i 
Läroplan  för  grundskolan,  förskoleklassen  och  fritidshemmet,  ett  förtydligande 
skulle kunna göra att fler lärare insåg vilka möjligheter lärandet utomhus har.

Båda  skolorna  anger  att  det  undervisas  i  ämnena  matematik,  språk  och  idrott 
utomhus.  Undersökningens  resultat  visar  att  det  ämnet  som  mest  förekommer 
utomhus är matematik,  vilket  går emot tidigare  forskning (Fägerstam, 2012)  som 
visar att lärande i språk är det som lärs in mest utomhus, dock är det en väldigt liten 
skillnad i undersökningen, i det stora hela är det matematik och språk de ämnen som 
regelbundet undervisas i utomhus (Fägerstam, 2012). Anledningen till att matematik 
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kommer högt i undersökningen kan bero på att det den sista tiden satsat mycket på 
matematik och vidareutbildning för pedagoger i matematik. 

Den naturnära skolan anger fler ämnen som lärs in ute, än den stadsnära skolan. Det 
kan bero på att  pedagogerna från den naturnära skolan har påverkats av de goda 
möjligheterna  närmiljön  erbjuder.  Den naturnära  skolan undervisar  även i  ämnen 
som  är  kopplade  till  naturen,  skapande  och  använder  naturens  resurser  till 
exempelvis  bakning.  Det  blir  enklare  för  den  naturnära  skolan  att  ta  tillvara  på 
naturens resurser i undervisningen då det finns natur och naturmaterial precis i dess 
närhet, närheten är betydelsefull för att utomhusundervisning ska ske  (Szczepanski 
och Dahlgren, 2011).  Enligt Fägerstam (2012) är ämnet naturkunskap det som det 
undervisas minst i utomhus, men pedagogerna på den naturnära skolan anger att de 
arbetar med naturen och ämnen kopplade till det vilket kan bero på att närheten till 
natur gör det lättare att gå ut och titta på det som finns. Pedagogerna skriver även att 
de arbetar med allemansrätten, vilket troligen är viktigt då naturen är ett naturligt 
inslag i dess närmiljö. Eleverna behöver lära sig allemansrätten då de vistas själva i 
skogsdungen och nyttjar naturen i skolvardagen. 

5.3 Slutsatser
Det  finns  tydliga  skillnader  mellan  skolorna  när  det  gäller  synen  på 
utomhuspedagogik,  den  naturnära  skolan  har  bredare  kunskaper  om 
utomhuspedagogik.  Det  antas  bero  på  på  möjligheterna  som  den  kringliggande 
närmiljön  erbjuder,  närmiljön  kan  därför  antas  öka  pedagogernas  intresse  för 
utomhuspedagogik.

Båda skolorna har lektioner  i  matematik,  språk och idrott  utomhus,  dessutom tar 
leken en stor del av utepassen.  Den naturnära skolan ser fler möjligheter för lärandet 
utomhus och undervisar i fler ämnen utomhus än den stadsnära skolan. Pedagogerna 
på den naturnära  skolan  har  tillsammans  större  kunskaper  om utomhuspedagogik 
vilket kan göra att de ser fler möjligheter och fördelar med att använda utemiljön.

5.4 Vidare forskning
I  undersökningen fokuserades  på  hur  närmiljön  påverkade  pedagogers  inställning 
och användande av utomhuspedagogik och utemiljön som lärande miljö.  I  svaren 
som pedagogerna gav framkom fler faktorer som påverkade om utemiljön användes 
till lärande, faktorer som var både positiva och negativa. Dessa faktorer skulle det 
vara intressant att forska vidare om för att få en större bild av vad som hindrar och 
möjliggör utomhuspedagogik. De faktorer som har upptäckt är tidsscheman, tidsbrist, 
ekonomiska hinder och att kollegorna kan påverka positivt eller negativt.

Fyra pedagoger säger att utevistelserna schemalagda och därmed är det endast de 
tillfällena man går ut med eleverna. Även tidigare forskning visar på att oflexibla 
tidsscheman hindrar pedagoger att  från att  gå ut (Fägerstam, 2012). Schemalagda 
utevistelser  kan  vara  bra  för  att  garantera  att  eleverna  får  komma  ut  och  lämna 
klassrummet varje vecka, men här blir det även en begränsning då pedagogerna inte 
ser möjligheten att spontant gå ut och ha lektioner eller andra pass utomhus när det 
passar  ett  ämne.  Båda  skolorna  säger  att  det  finns  en  tidsbrist  när  det  gäller  att 
planera aktiviteter och att det påverkar hur utevistelsens möjligheter tas tillvara. Båda 
skolorna ser det ekonomiska som ett hinder för att kunna utveckla utemiljön och det 
saknas pengar till material. En traditionell syn på hur undervisning ser ut kan säkert 
hindra att ekonomiska resurser läggs på att utveckla utemiljön för att anpassa den för 
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lärande. Den stadsnära behöver dessutom ekonomiska medel för att kunna åka buss 
till skogen, vilket de endast gör en gång per termin. Transportbidrag eller tydligare 
utformning av  läro- och skolplaner skulle kunna underlätta för att oftare få besöka 
skogen (Dahlgren och Szczepanski,  2004).  Skolverket  (2011) specificerar  inte  att 
eleverna ska vistas ute i naturen endast att de behöver varierande lärmiljöer, på grund 
av det  prioriteras  troligen  inte  elevernas  tillgång till  skogen, det  finns  saker  som 
anses viktigare att lägga ekonomiska resurser på. 
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Bilaga 1

12-12-02

Hej! 

Vi  är  två  lärarstudenter,  Linda  Ossowicki  och  Åsa  Palm,  från 
Linnéuniversitetet i Kalmar som läser till förskollärare och fritidspedagog. Vi 
går  nu  sista  terminen  på  utbildningen  och  vi  har  börjat  skriva  på  vårt 
examensarbete och undrar om ni vill  vara med och besvara våra enkäter 
som handlar om hur utemijön används för lärande och om dess utformning 
bidrar  till  intresset  för  utomhuspedagogik.  Vi  skulle  tycka  att  det  vore 
intressant att ta del av era erfarenheter kring utomhuspedagogik för att se 
vad  som lärs  in  ute  och  vad  som motiverar  er  att  arbeta  utomhus  med 
barnen. Vi skulle bli glada om ni ville fylla i denna enkät och hjälpa oss med 
denna  undersökning.  Syfte  med  vår  undersökning  är  att  ta  reda  på  hur 
pedagoger i förskoleklass arbetar med lärande utomhus, och om pedagoger 
ser utemiljön som en lärandemiljö. Hur tar pedagogerna vara på utemiljön för 
lärande och vad har de för attityd till utomhuspedagogik?

Enkäten är helt anonym och självklart frivillig, men vi är tacksamma om så 
många som möjligt vill vara med. Alla svar är viktiga för oss, det finns inga 
rätt eller fel svar, huvudsaken är att de är ärliga så att undersökningen byggs 
på ett korrekt underlag. 
Enkäten besvaras enskilt av de förskollärare och fritidspedagoger som 
arbetar med förskoleklasser och läggs i bifogat kuvert. Enkäterna kommer 
inte lämnas vidare till obehöriga men resultatet kommer att redovisas i 
examensarbetet och offentliggöras.

Under fredagen vecka 49 kommer vi för att hämta de ifyllda enkäterna. 
Om ni har några frågor så hör gärna av er! 
Telefonnummer: Linda: 000000000    Åsa:  000000000
Mejladresser: Linda: xxxx@student.lnu.se   Åsa:xxxx@student.lnu.se 

Tack på förhand!

Hälsningar Linda och Åsa
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Enkät

Enkäten besvaras av dem som arbetar med barnen i förskoleklassen. 
Enkäten besvaras enskilt, det vill säga att varje person fyller i sin egen enkät. 
Räcker inte raderna till kan ni fortsätta skriva på baksidan av papperet. Om 
så sker kom då ihåg att skriva frågans nummer.

Sätt kryss i rutorna:

Yrke: Förskollärare (   )           Fritidspedagog (   )

Kön: Man (   )        Kvinna (   ) 

Ålder: Yngre än 30 år (   )   30-39 år (   )   40-49 år (   )   50- 65 år (   )
Äldre än 65 år (   )

Har du någon utbildning i utomhuspedagogik?
Ja (   )      Nej (   )

Om du inte har någon utbildning i utomhuspedagogik, skulle du vilja utbilda 
dig mer inom detta ämnet?

Ja (   )        Nej (   )

1. Vad är utomhuspedagogik enligt dig?

2. Vad anser du är målet med att vara ute med eleverna?
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3.Vad är det för aktiviteter som sker ute med eleverna? 

4.  Planerar  du  för  att  använda  utevistelsen  till  lärande?  Hur  och  vilka 
ämnen?

5. Hur ser du att utevistelsen påverkar den enskilde elevens lärande?
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6. Hur ofta är eleverna ute?

7.  Hur  mycket  av  den  tiden  som  eleverna  är  ute  innehåller  planerade 
aktiviteter?

8. Hur påverkar den egna gårdens utformning hur mycket du är ute med 
eleverna? 
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9. Om du lämnar skolans gård med eleverna, vart går ni då och varför?

10. Hur påverkar närheten till annan lämplig utemiljö (skog, park, m.m.) hur 
mycket du är ute med eleverna? 

11. Hur påverkar närheten till annan lämplig utemiljö (skog, park, m.m.) hur 
ofta du lämnar skolgården med eleverna?
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12. Hur utnyttjas den närliggande miljön.

13. Hur ofta lämnar du skolgården med eleverna?

14. Hur skulle du vilja att utemiljön användes?
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15.  Om  det  finns  något  mer  du  vill  tillägga  angående  utemiljön  och 
utomhusmiljön, gör gärna det.

Tack för dina svar!
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Bilaga 2
Varje  pedagog  har  fått  en  benämning  för  att  kunna  analyseras.  Fp  betyder  att 
pedagogen är fritidspedagog och Fl betyder att pedagogen är förskollärare. n betyder 
att pedagogen arbetar på den naturnära skolan och s innebär att pedagogen arbetar på 
den stadsnära skolan. Varje pedagog har dessutom en siffra i sin benämning för att 
kunna skilja dem åt. Det innebär att benämningen Fpn1 är en fritidspedagog som 
arbetar på en naturnära skola  och att  Fls9 är en förskollärare som arbetar på en 
stadsnära skola.

Har du någon utbildning i utomhuspedagogik?
Ja Fpn1, Fpn3
Nej Fpn2, Fln4, Fln5, Fln6, Fln7, Fln8, Fls9, Fps10

Om du inte har någon utbildning i utomhuspedagogik, skulle du vilja utbilda dig mer 
inom detta ämne?  
Ja Fpn2, Fln6, Fln8, Fls9, Fps10
Nej Fln4, Fln5, Fln7

Vad är utomhuspedagogik enligt dig?  
Lärande ute. Fpn1, Fpn3, Fln4, Fln5, Fln6, Fln7, Fln8, Fls9, 

Fps10
Använda sig av det som finns ute 
till  lärandet,  ta  vara  på 
möjligheterna. 

Fln6, Fln7, Fls9, Fps10

Lära  genom  samspel,  socialt 
lärande.

Fpn2, Fpn3

Allt du gör inne kan du göra ute. Fpn1, Fpn3
Teoretiskt lärande. Fpn3, Fln4
Fördjupa lärandet. Fpn1
Få in fler sinnen av lärandet. Fpn1
Lära sig om sig själv. Fpn2
Emotionellt lärande. Fpn3
Praktiskt lärande. Fln4
Utveckla grovmotoriken. Fln5
Komplement  till  den  traditionella 
undervisningen. 

Fln5
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Vad anser du är målet med att vara ute med eleverna?  
Hälsa och frisk luft. Fpn3, Fln4, Fln5, Fln7, Fln8, Fps10
Lära och värna om naturen.  Fln6, Fln7, Fls9, Fps10
Motorisk utveckling. Fpn3, Fln5, Fln7
Ge barnen upplevelser och intryck. Fpn3, Fln5,  Fln6
Lära  med  hela  kroppen,  rörelse 
under inlärning. 

Fpn1, Fln8

Lära med sinnena. Fpn1,  Fln6
Komplement  till  den  traditionella 
undervisningen. 

Fln5,  Fln6

Lära  genom  samspel,  socialt 
lärande.

Fpn2

Lära sig om sig själv. Fpn2
Leka lekar. Fln4
Större utrymme. Fln4
Lustfyllt lärande. Fln8
Praktiskt lärande. Fln8

Vad är det för aktiviteter som sker ute med eleverna?  
Fri lek. Fpn2, Fpn3, Fln4,  Fln5, Fln7, Fls9
Organiserade lekar. Fpn2, Fln4,  Fln5, Fln8, Fls9
Gå till skogen. Fpn1, Fpn3,  Fln5, Fln6
Vara ute på den egna skolgården. Fpn3,  Fln5, Fln7, Fln8
Lärande i svenska, språk. Fpn3, Fln6, Fln8, Fls9
Lärande i matematik. Fpn3, Fln6, Fln7, Fls9
Gå till lekparken. Fpn1, Fpn3,  Fln5
Lärande i motorik. Fln6, Fls9, Fps10
Leka i skogen med skogsmaterial, 
naturens material. 

Fpn2, Fpn3

Lärande i socialt samspel. Fpn3, Fln6
Lektioner  och  tema  utomhus 
kopplat till naturen.

Fln5, Fln7

Lärande i idrott. Fln6, Fln7, Fls9
Lärande i bild, skapande. Fln7, Fln8
Lärande i biologi. Fpn3
Allemansrätten. Fln6
Lektioner,  uppdrag  och 
genomgångar. 

Fln8
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Planerar du för att använda utevistelsen till lärande? Hur och vilka ämnen?  
Ja, jag planerar. Fpn1, Fpn2, Fpn3, Fln4, Fln6, Fln7, Fln8, Fls9
Nej, jag planerar inte. Fln5, Fps10
Matematik. Fpn1, Fln4, Fln8, Fls9
Träna  samarbete,  socialt  samspel, 
turtagning. 

Fpn1, Fpn2, Fln8

Alla ämnen. Fpn1, Fpn3, Fln6
Idrott. Fpn3, Fln7, Fln8
Allemansrätten. Fpn1, Fpn3
Bild,  skapande. Använda naturens 
resurser till bild. 

Fpn1, Fln7

Motorik. Fpn2, Fls9
Naturkunskap. Fln7, Fln8
Svenska. Fpn2, Fln7, Fls9
Använda  naturens  resurser  till 
bakning. 

Fpn1

Hur ser du att utevistelsen påverkar den enskilde elevens lärande?  
Större  kunskaper,  djupare 
engagemang. 

Fpn2, Fpn3, Fln7, Fls9, Fps10

Naturligt  lärande,  barnen 
omedvetna  om  att  det  är  en 
lärandesituation. 

Fpn3, Fln6, Fln8, Fls9

Kan mer om naturen. Fln6, Fps10
Nödvändigt  komplement  till 
boklärande, större förståelse. 

Fpn2, Fln7

Eleverna har lättare att koncentrera 
sig  efter  utomhusvistelse,  när  de 
kommer in. 

Fln4

Eleverna kopplar teoretiskt lärande 
till verkligheten. 

Fln7

Barnen  mår  bra  av  att  vara  ute, 
positivt. 

Fln8

Ljudnivån upplevs inte lika hög. Fln8
Vet inte. Fpn1
Inget svar. Fln5
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Hur ofta är eleverna ute?  
Rast, två gånger per dag. Fpn1, Fpn2, Fpn3, Fln4, Fln5, Fln6 Fln7, Fln8, 

Fls9, Fps10
Fritids, två gånger per dag. Fpn1, Fpn2, Fpn3, Fln4, Fln5, Fln6, Fln7, Fln8, 

Fls9, Fps10
1 gång i veckan.  Fpn1, Fln8
1-2 gånger i veckan. Fpn3, Fls9
2 gånger i veckan Fln5
Minst 2-3 gånger i veckan. Fln6

Hur mycket av den tiden som eleverna är ute innehåller planerade aktiviteter?
Väldigt lite. Fpn2, Fln4, Fln7, Fps10
1 gång i veckan.  Fpn1, Fln8
1-2 arbetspass i veckan. Fpn3, Fls9
2-3 gånger i veckan. Fln6
2 gånger i veckan Fln5
  
Hur påverkar den egna gårdens utformning hur mycket du är ute med eleverna?
Påverkar  mycket.  En  trevlig  och 
omväxlande gård motiverar till  att 
vara ute. 

Fpn2, Fpn3,  Fln5,  Fln6, Fln8

Nej den påverkar inte. Fln4, Fln7
Vet inte. Fpn1, Fls9
Har  en  bra  skolgård  som  inte 
används till fullo. 

Fpn1

Inget svar. Fps10

Om du lämnar skolans gård med eleverna, vart går ni då och varför?  
Skogen. Fpn1,  Fpn2,   Fpn3,   Fln4,   Fln5,  Fln6,  Fln7, 

Fln8
Lekpark. Fpn1, Fpn2,  Fpn3,  Fln4,  Fln5, Fls9, Fps10
Skogsdunge. Fpn2, Fls9, Fps10
För  att  få  omväxling,  uppleva 
andra miljöer. 

Fpn2,  Fpn3,  Fln4,  Fln5, Fln7, Fps10

Det är roligt. Fln4,  Fln5
För att lära känna närmiljön. Fpn2
För att arbeta med olika ämnen. Fln8
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Hur påverkar närheten till annan lämplig utemiljö (skog, park, m.m.) hur mycket du 
är ute med eleverna?  
Det påverkar mycket att ha en bra 
närmiljö. 

Fpn1, Fpn3, Fln6, Fln7, Fln8

Närheten  påverkar  till  mer 
utevistelse.  

Fpn2, Fln4, Fln5, Fln7, Fln8

Planerade schemalagda tillfällen. Fpn2, Fls9, Fps10
Viktigt  med  möjlighet  till 
omväxling,  olika  miljöer  i 
närheten.

Fpn2,  Fpn3

Måste  ta  buss  till  skogen,  1  per 
termin. 

Fls9

Hur påverkar närheten till  annan lämplig utemiljö (skog, park,  m.m.)  hur ofta du 
lämnar skolgården med eleverna?  
Närheten  påverkar  till  mer 
utevistelse. 

Fpn1,  Fln4, Fln5,  Fln6, Fln7, Fln8

Närheten nödvändig för att  kunna 
oftare lämna skolgården. 

Fpn2, Fps10

Trivsamma  närmiljöer  påverkar 
hur mycket vi lämnar skolgården. 

Fpn1, Fpn3, Fln6, Fln7, Fln8

Hur utnyttjas den närliggande miljön.  
Skoluppgifter, lärande. Fpn2, Fpn3, Fln8, Fls9
Lek. Fpn3, Fln8, Fls9
Skapande. Fpn3, Fln8
Kolla  vägmärken,  trafik,  affär, 
skogen. 

Fln6, Fln8

Inte till fullo. Fpn1, Fps10
Inget svar. Fln4, Fln5, Fln7

Hur ofta lämnar du skolgården med eleverna?  
2 gånger i veckan.  Fpn2, Fpn3, Fln6, Fps10
1 gång i veckan. Fpn1, Fln8, Fls9
Flera gånger i veckan. Fln4,  Fln5
På loven oftare. Fpn3
Inget svar. Fln7
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Hur skulle du vilja att utemiljön användes?  
Så som vi använder den nu. Fpn2,  Fpn3, Fln4, Fln5
Mer genomtänkt och stimulerande 
utemiljö. (ekonomin sätter stopp) 

Fpn1, Fls9 

Mer praktiskt jobb ute. Fln8
Fler lekredskap. Fln5
Varje dag, oftare. Fln6
Lektioner. Fps10
Inget svar.  Fln7

Om det finns något mer du vill tillägga angående utemiljön och utomhuspedagogik, 
gör gärna det.  
Fpn1 Jag skulle  vilja  använda den mer.  Men tid  att  tänka  till,  pengar  till  viss 

material saknas. 
Fpn2 Vi ser att en del invandrarbarn inte alls är vana vid att vara ute i naturen, 

utan ser den mest som skrämmande. Utepassen är viktiga för att integrera 
barnen. 

Fln4 Om man har en för barnen rolig utemiljö med mycket lekmaterial så tycker 
ju barnen att det är roligt att vara ute och om man har personal som tycker 
om att  vara ute och som hittar  på olika aktiviteter  så påverkar det också 
barnen. 

Fpn5 Ekonomin styr mycket hur utemiljön kan utvecklas och formas. Det behövs 
pedagoger som brinner för utemiljön. 

Fln7 Min sammanfattning är att utomhuspedagogik är bra. Men det har blivit som 
en fluga, det är som om det bara är detta som ska gälla överallt nu. Det är jag 
inte med på. Ibland tror jag att det kan bli lite för mycket av det goda. Ute 
till varje pris det passar inte alla och det bör vara okej. 

Fln8 Utemiljön  går  ju  alltid  att  förbättra  och  utveckla  så  att  det  passar 
verksamheten. Vi var en liten grupp för ett tag sedan som funderade ut olika 
förändringar. Vi kom på en massa roliga idéer, men inget har beaktats. Finns 
väl inga pengar. 

Andra saker som har kommit fram i undersökningen, som påverkar hur pedagogerna 
kan och vill nyttja utemiljö.  
Ekonomi,  (ekonomin sätter  stopp) 
Pengar till viss material saknas. 

Fpn1, Fpn5, Fln8, Fls9

Kollegor,  kan  påverka  positivt 
eller negativt.

Fpn1, Fln4, Fpn5, Fln8

Tidsbrist när det gäller planering Fpn1, Fps10
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