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ABSTRAKT 
 
Studiens syfte är att undersöka vad 12 yrkesverksamma lärare anser om 

möjligheterna att arbeta med elevers motorik i olika utomhusmiljöer i närheten av 

skolan. Samt belysa eventuella skillnader mellan idrottslärare och klasslärares tankar. 

Detta undersöktes utifrån de tre olika frågställningarna: Hur ser lärarna generellt på 

utomhusundervisning? Vad anser lärarna om möjligheterna till motorikarbete på 

skolgården? samt Vad anser lärarna om möjligheterna till motorikarbete i skogen? 

Området har undersökts genom kvalitativa intervjuer med 12 lärare från fyra olika 

skolor. 

 

Tidigare forskning visar på många fördelar med utomhusundervisning ur ett 

motorikperspektiv. För att elever ska kunna utveckla motoriken på bästa sätt bör de 

vara fysiskt aktiva varje dag. Den fysiska aktiviteten kan i skolan med fördel 

förläggas utomhus i närmiljön. Resultatet visar att hela och tilltalande material är en 

förutsättning för att lärare i studien ska kunna bedriva utomhusundervisning. De 

ansåg att en skogsliknande miljö på skolgården var av stor vikt då dessa miljöer är 

mer motorikstimulerande för eleverna. Var avståndet till skogen för stort för att ta sig 

dit under en lektion fick skolgården en större betydelse då besöken i skogen inte 

kunde ske lika frekvent. Lärarna ansåg att det var bättre att arbeta med motoriken 

utomhus där det inte fanns några rumsliga begränsningar. Utomhus rör sig eleverna 

mer spontant och motoriken utvecklas därför på ett fördelaktigt sätt. I diskussionen 

framkommer många likheter mellan tidigare forskning och de intervjuade lärarna i 

studien. En likhet är den positiva inställningen till undervisning i olika 

utomhusmiljöer. Tidigare forskning liksom lärarna i studien anser att elever blir mer 

motiverade när undervisningen sker i praktiska former.  
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1 INTRODUKTION 
Historiskt sett har lärandet utanför klassrummet varit det som förekommit mest och 

detta redan sen antiken (Szczenpanski, 2007). Idag domineras skolan av 

klassrumsundervisning och av lärande inom skolans fyra väggar, vilket kan vara 

konstigt när det förespråkas mycket utevistelse (a.a.). Holmqvist (2012) har 

intervjuat Tomas Tobé, skolpolitisk talesperson, som anser att elever bör vara fysiskt 

aktiva varje dag och han förespråkar tillsammans med sitt parti moderaterna mer 

idrott och hälsa i grundskolan. 

 

Vi har under våra VFU-perioder upptäckt hur frekvent rörelser används i 

undervisningen men varierar mellan olika skolor. Regelbundna besök i skogen har vi 

sett på en av våra VFU-skolor där de ägnade sig åt utomhusundervisning en 

eftermiddag i veckan. I de yngre åldrarna förekom mycket undervisning i skogsmiljö 

medan man i de äldre åldrarna ofta bedrev undervisning i närheten av skolan och ofta 

på skolgården. Den här studien är inriktad på lärares tankar kring undervisning i 

skogen och på skolgården eftersom utomhusundervisning är vanligast i dessa 

miljöer. Studien berör även lärares generella åsikter inom ämnet. Tidigare forskning 

inom ämnet har mestadels belyst fördelar och därför ämnar den här studien att 

undersöka både positiva och negativa aspekter med motorikarbete utomhus. 

 

Norén-Björn (1993) menar att skolgården är viktig för eleverna ur ett 

motorikperspektiv och den bör även användas i undervisningen. En annan utmärkt 

miljö för motorikarbete är skogen vilken inbjuder till många olika motoriska 

aktiviteter och gör att eleverna utvecklas inom det motoriska planet (Ederlöf och 

Larsson, 2007). När vi varit ute i skolorna har vi upptäckt att undervisningen i 

skogen har haft som syfte att eleverna ska få röra sig fritt för att stimulera motoriken 

på ett lustfyllt sätt.  

 

Utifrån de teoretiska och praktiska erfarenheter vi har fått under utbildningen tror vi 

att elever blir mer motiverade när undervisning bedrivs utomhus. Det finns mycket 

utrymme utomhus för att kunna stimulera alla elevers motorik på bästa sätt och vi 

tror att om rörelser ingår som en naturlig del i undervisningen skulle motorikarbetet 

underlättas. De här tankarna väckte ett intresse hos oss för att undersöka vad 

yrkesverksamma lärare generellt anser om utomhusundervisning samt deras åsikter 

kring skogen och skolgården som undervisningsmiljöer.  
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2 BAKGRUND 
Kapitlet inleds med en förklaring av motorisk träning följt av grov- och finmotoriska 

rörelser. Därefter följer en beskrivning av utomhusundervisning ur ett 

lärarperspektiv. Avsnittet avslutas med att beskriva skolgården och skogen som 

undervisningsmiljöer. De olika studierna som presenteras i kapitlet är överlag 

positiva till att kombinera motorikträning med utomhusundervisning. 

 

2.1 Motorisk träning 
 

Ericsson (2003) har genomfört observationsstudier på yngre elever i grundskolan. 

Hon beskriver i studien att motorikobservationer med fördel kan genomföras vid 

skolstarten för att med hjälp av ett observationsschema kartlägga var eleverna 

befinner sig i sin motoriska förmåga. Observationerna hjälper läraren att se om det 

behöver sättas in någon extra motorisk träning (a.a.).  

 

Roze, Meijer, Van Braeckel, Ruiter, Bruggink och Bos (2010)  har i sin studie 

kommit fram till att man bör vara försiktig då man tolkar de motorikobservationer 

som de genomfört i sin studie. Används inte resultatet av dessa observationer till att 

vidta individuella åtgärder behöver lärare inte vara lika kritiska till de svar som 

framkommer. Elever utvecklas inte efter en förutbestämd mall och därför kan ett 

avvikande testresultat ge en falsk bild av elevers utvecklingsnivå. Det som är 

avvikande i det aktuella testet kan komma att utvecklas senare (a.a.).   

 

Ericsson (2003) har genomfört en studie där hon jämfört en testgrupp och en 

jämförelsegrupp med fokus på den motoriska förmågan. I studien framkom att elever 

som haft utökad fysisk aktivitet och extra motorisk träning varje dag i skolan 

utvecklat sin motorik bättre än de i jämförelsegruppen. Eleverna i jämförelsegruppen 

fick ingen möjlighet till extra fysisk aktivitet eller motorisk träning utöver de två 

ordinarie idrottslektionerna i veckan. Samma studie visade även att elever med 

motoriska brister också behövde mer motorisk träning än de två ordinarie 

idrottslektionerna i veckan för att utvecklas optimalt (a.a.). Det resultat som framkom 

i Ericssons (2002) studie visar att undervisningsminuterna i idrott varierar mycket 

mellan olika skolor i södra Sverige och kunde variera mellan 30 till 120 minuter. 

Ericsson (2005) föreslår att om tiderna i idrottshallen inte räcker till för att alla 

klasser ska få möjlighet till en idrottslektion om dagen, kan lektionen med fördel 

förläggas ute i närmiljön.  

 

2.1.1 Grov- och finmotoriska rörelser 
 

Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2002) delar in motoriken i grov- och finmotorik. 

Grovmotorik är de rörelser vi utför med hjälp av de stora muskelgrupperna. 

Finmotorik är de finare och mer exakta rörelserna (a.a.). Boyles (2007) studie visar 

att grov- och finmotoriken hänger ihop. De elever som har svårt med finmotoriken 

behöver även parallellt få grovmotorisk träning för att utvecklas på bästa sätt.  
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Szczenpanski (2008) har intervjuat lärare som menar att de med fördel kan arbeta 

med elevers grov- och finmotorik utomhus och med fördel i skogen då elever lär sig 

på ett helt annat sätt när de får vistas i skogsmiljö. Lärarna påtalar också fördelarna 

med de öppna ytorna som finns utomhus vilka inbjuder till möjligheter att använda 

hela kroppen i olika rörelser.   

 

Hui-Tzu Wang (2009) beskriver en studie där lärarna använder sig av ett 

rörelseprogram för att utveckla elevernas grovmotorik. Under programmets gång rör 

sig eleverna hela tiden vilket kan förklara den stora utvecklingen av deras motorik 

(a.a.). Genom att lärarna arbetar efter det här programmet utvecklas elevernas 

grovmotorik på ett fördelaktigt sätt. I programmet fokuseras det på att låta eleverna 

utföra övningar de behärskar samtidigt som de får utöva dem på olika sätt. Exempel 

på hur redan befästa rörelser kan utföras är bakåt, sidledes eller snabbare. Eleverna 

får också utföra enkla rörelser och sätta ihop dem till kortare kombinationer, 

exempelvis kombinera olika steg till en enklare hoppserie (a.a.). Hui-Tzu Wang 

(2009) har i sin undersökning kommit fram till att lärarnas utbildning är viktig för att 

ge eleverna möjligheter att delta i olika aktiviteter för att främja motoriken.     

 

2.2 Utomhusundervisning ur ett lärarperspektiv 
 

Szczepanski (2008) visar i sin studie att många lärare inte vet hur de ska bedriva 

utomhusundervisning och att det därför inte blir av. Carrier (2009) har genomfört en 

studie där lärare som tidigare inte nämnvärt använt sig av utomhusundervisning 

gjorde detta under en tid med hjälp av en handledare. Studien visar att dessa lärare 

efter en tid med stöd och hjälp i undervisningen kände sig säkrare och skulle fortsätta 

med arbetssättet även efter det att studien avslutats. Carrier (2009) har i 

undersökningen kommit fram till att lärare kan känna en osäkerhet för undervisning i 

utomhusmiljöer då de är vana vid den traditionella klassrumsmiljön. Detta kan då 

leda till att få lärare använder sig av utomhusmiljöer i sin undervisning. 

 

Waite (2010) har genomfört intervjuer där det framkommer att lärare ser elever på ett 

annat sätt genom utevistelser, de tysta eleverna kommer fram och syns mer. Hui-Tzu 

Wang (2009) visar i sitt resultat att man behöver se hela elevens motoriska 

utveckling för att eleven ska utvecklas på bästa sätt. Detta görs med fördel utomhus 

och gärna i skogsmiljö, vilket man kan se i Fjørtofts (2001) studie där hon jämför 

elever som har haft olika miljöer att leka i. Hon kom fram till att de elever som fått 

vistas och leka i skogen hade utvecklat motoriken bättre än de elever som endast haft 

tillgång till en lekplats (a.a.). 

 

Lindholm (1995) har i sin undersökning sett att lärarna är positivt inställda till 

utomhusundervisning då det främjar elevernas lärande.  Det finns olika anledningar 

till att lärare väljer att använda sig av utomhusarenan för sin undervisning, vilket 

Wilhelmsson (2012) redogör för i sin avhandling. Några exempel som tas upp är att 
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utomhus finns mer plats och mer möjligheter till att samla alla elever på samma yta 

(Wilhelmsson, 2012).  

 

2.3 Utomhusundervisning ur ett elevperspektiv 
 

Smeds, Jeronen, Kurppa och Vieraankivi (2011) visar i sin studie att elever blir mer 

motiverade när undervisningen sker utomhus och i praktiska former. Detta har även 

Carrier (2009) och Mygind (2009) kommit fram till i sina respektive studier. Mygind 

(2009) har i sin studie visat på att elever är positiva till att vistas och lära i naturen. 

Hedberg (2004) beskriver en typ av skola där all undervisning sker utomhus.  Han 

skriver att elever kan nå upp till alla skolans mål även om undervisningen sker i en 

utomhusmiljö. Genom att ha undervisning utomhus kan man som lärare förstärka 

inlärningen inom alla ämnen och inte bara i de ämnen som handlar om naturen (a.a.). 

 

Waite (2010) har i sin studie kommit fram till att utomhusundervisningen är mindre 

frekvent i de äldre åldrarna. Detta förklarar Waite (2010) i sin studie med att 

utomhusundervisning ses som lek och att det är mer accepterat för de yngre eleverna. 

De äldre eleverna ska jobba i skolan och därför är utomhusundervisning något som 

inte förekommer så ofta (a.a.). 

 

2.4 Skolgården  
 

En skolgård förknippas ofta med diverse lekredskap. Troligtvis härstammar detta 

från 1950-talet då de första lekredskapen köptes in (Lindholm, 1995).  Material 

såsom hopprep, fotbollsplaner och andra former av öppna ytor är material som ofta 

återfinns på en skolgård (Haug, Torsheim, Sallis och Samdal, 2010). Skolgården 

behöver inte bara bestå av en massa lekredskap utan till och med en så enkel sak som 

ett streck på marken kan stimulera elevers lek (Norén-Björn, 1993a). 

 

Lindholm (1995) anser att man ska se skolgården som en pedagogisk resurs. 

Liknande tankar finns hos Norén-Björn (1993a) som beskriver att skolgården är en 

plats som inte enbart är lämpad för raster utan används med fördel som ett 

pedagogiskt redskap i undervisningen. För att man som lärare ska kunna använda sig 

av skolgården i undervisningen krävs det att den är omsorgsfullt utformad och 

genomtänkt för detta ändamål (a.a.). 

 

Skolgården är en plats där elever kan leka och röra på sig samtidigt som de lär sig av 

varandra (Norén–Björn, 1993a). För att få eleverna att vilja utföra rörelser krävs det 

att skolgården förmedlar budskapet att eleverna är viktiga (Norén-Björn, 1993a). Det 

kan göras genom att tillhandahålla en tilltalande och vacker miljö (a.a.). Enligt 

Olsson (1995) söker sig elever till platser som inspirerar och utmanar dem. Det gör 

att om eleverna endast har specialgjorda miljöer att vistas i ställs det stora krav på att 

miljöerna ska vara utmanande (a.a.).  
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Skolgårdens utformande är viktigt då barn lär genom lek såväl i förskolan som i 

skolan (Olsson, 1995). Barn lär genom lek när de är små och Nobel (1982)  frågar sig 

varför detta skulle gå över bara för att man börjar skolan. Vuxna har idag ofta 

förutfattade meningar om att inlärning måste ske genom böcker eller med penna och 

papper i den klassiska skolmiljön. Genom att lära genom leken främjas också elevers 

rörelsebehov (a.a.).  

 

Haug m.fl. (2010) har i sina observationer av raster kommit fram till att de yngre 

eleverna är mest aktiva under rasterna. Skolgårdar är oftast anpassade till de yngre 

elevernas intresse och rörelsebehov och de äldre eleverna har inte så mycket att välja 

på som passar dem (Hyndman, Telford, Finch och Benson, 2012).  Skolgården har 

som uppgift att stimulera och utmana både yngre och äldre elever (a.a.) Norén-Björn 

(1993a) anser att det är lärarnas uppgift att utforma skolgården så den passar alla 

elever. 

 

De fyra elementen vatten, vind, eld och jord finns alltid i en utomhusmiljö (Norén-

Björn, 1993b). Dessa kan med fördel användas i lekar och aktiviteter som varierar 

beroende på årstid. Vattnet kan t.ex. användas till att bygga kanaler och vinden kan 

fångas i ett vindspel (a.a.) 

 

Olsson (1995) beskriver en skolträdgård där en del av skolgården består av grödor, 

träd och blommor. I dessa miljöer får eleverna vara med och sköta om trädgården 

och på det viset få kunskaper om naturens kretslopp. Skolträdgården bjuder även in 

eleverna till olika rörelser så som springa, hoppa och klättra, som är exempel på 

några motoriska grundformer (a.a.).  

 

2.5 Undervisning i skogen 

 

Mygind (2009) har i sin studie kommit fram till att en skogsmiljö är motiverande för 

eleverna att befinna sig i och det bör man som lärare ta tillvara på. Enligt Ederlöf och 

Larsson (2007) kan skolgården användas för såväl lek som undervisning. I ett 

klassrum kan det vara svårt att bedriva annan undervisning än den traditionella 

eftersom ytan är begränsad. Nordlund, Rolander och Larsson (2004) anser att 

närområden och grönområden är värdefulla läromedel som man bör använda sig av i 

förskola och skola. Woolner, McCarter, Wall och Higgins (2012) har kommit fram 

till att skolans olika miljöer påverkar eleverna på olika sätt. Fjørtoft (2001) har 

genomfört en studie där det framkommer att elever som haft möjlighet att vistas och 

leka i skogen utvecklat sin motorik bättre än elever som inte hade den möjligheten 

utan fick använda sig av traditionella lekredskap. 

 

Natural environments represent dynamic and rough playscapes that challenge 

motor activity in children. The topography, like slopes and rocks, afford natural 

obstacles that children have to cope with. The vegetation provides shelters and 
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trees for climbing. The meadows are for running and tumbling (Fjørtoft 2001, s. 

111). 

 

Som man kan se i Fjørtofts (2001) studie är skogsmiljö den miljön som elever rör sig 

mest i då denna består av varierande terräng som utmanar elevers motorik under 

lustfyllda former. Mygind (2009) har i sin studie kommit fram till att skogen inbjuder 

till mer fysisk aktivitet än vad en lekplats gör. En ”vild” natur ger, enligt Ederlöf och 

Larsson (2007), bättre förutsättningar att utveckla motoriken hos elever än vad en 

tillrättalagd miljö gör. Skolskogen är en skog där skolan har vissa rättigheter som gör 

att de får använda sig mer av naturen. Exempelvis får skolan bygga vindskydd i 

skolskogen i undervisningssyfte. Skolskogen är därför en utmärkt miljö för motoriskt 

arbete och samarbete (a.a.). 

 

Genom frekvent användning av skolskogen i undervisningen vänjer sig eleverna 

snart vid att det är en annan form av klassrum men med liknande regler som i 

skolbyggnadens traditionella klassrum (Ederlöf & Larsson, 2007). Genom att 

eleverna blir vana vid undervisning i skogen kommer de till slut inte distraheras av 

miljön och omgivningen (a.a.) Wilhelmsson (2012) har i sin avhandling kommit 

fram till att om man har tillgång till en skolskog bör man som lärare använda den så 

mycket som möjligt, samtidigt som man uppmuntrar och stöttar kollegor i 

användandet av den.  

 

Norén-Björn (1993a) anser att många elever idag ofta är stillasittande vid TV och 

dator, vilket gör att de har olika mycket erfarenheter av att vistas i skogen. För att 

främja elevers lärande krävs, enligt Ederlöf och Larsson (2007), att man som lärare 

anpassar arbetet i skogen efter åldern på eleverna. I de yngre åldrarna fokuseras det 

mer på upplevelsen, spontana aktiviteter samt trivseln, medan man i de äldre åldrarna 

arbetar mer med självständiga uppgifter (a.a.).    

 

Fjørtoft (2001) och Mygind (2009) har båda i sina resultat kommit fram till att det 

finns många fördelar med att undervisa i skogen och att denna miljö främjar 

elevernas motorik. Mygind (2009) beskriver en situation där det kan vara svårt med 

undervisning i skogen. Han besökte en skola som har skogen på långt avstånd och 

därför tog resan lång tid när de skulle dit. En sådan skola skulle gynnas av en 

skolträdgård för att komma närmare naturen (Olsson, 1995). Ett alternativ till en 

skolträdgård (Olsson, 1995) skulle enligt Norén-Björn (1993a) kunna vara en väl 

stimulerande skolgård.  

 

2.6 Teoretiskt perspektiv – pragmatism  
 

Inom pragmatiken ses teori och handling som begrepp vilka har en stark koppling till 

varandra (Egidius, 2008). Utan teorin kan inte handlingen existera och tvärtom.  Då 

en handling fungerar ses det som att teorin bakom handlingen uppfattats korrekt och 

fungerar (a.a.). Inom pragmatiken myntade John Dewey begreppet learning by doing, 

lära genom att göra. Begreppet syftar till att kunskap är något som görs och inget den 
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lärande bara tar till sig genom att lyssna.  Inom pragmatismen anses inlärning ske 

bäst genom problembaserat lärande där de lärande, eleverna, själva får tänka och 

bilda sig en uppfattning om kunskapsområdet (a.a.).  

 

Dewey (2002), som anses vara grundskoleårens stora pedagog och som grundade 

pragmatismen, förespråkade att inlärning skulle ske i projektform för att eleverna då 

skulle få en större förståelse för hur kunskaperna hänger samman. Han menade 

vidare att skolan behövde komma närmre samhället och miljön för att inlärningen 

skulle kunna ske på ett optimalt sätt. Det kunde exempelvis ske genom fältstudier 

och ämnesövergripande arbetet utomhus (a.a.). Genom dessa arbetssätt kan man även 

enligt Dewey (2002) som lärare individanpassa undervisningen på ett enklare sätt än 

vid traditionell katederundervisning. Dewey (2002) ansåg att lärare inte bör dela upp 

kunskaper i antingen teori eller praktik, utan de flesta kunskaperna är en blandning 

av de båda perspektiven.  

 

2.7 Sammanfattning 
 

Att göra motorikobservationer av elever i skolstarten kan vara bra för att kartlägga 

vilken motorisk nivå de ligger på. Testerna bör dock göras med försiktighet eftersom 

eleverna kommer att utvecklas mer och därför kan man inte förlita sig helt på 

testerna. För att hjälpa elever att utvecklas motoriskt kan man i den ordinarie 

undervisningen schemalägga mer fysisk aktivitet än de ordinarie två 

idrottslektionerna i veckan. Undervisningen kan med fördel förläggas utomhus och i 

skogsmiljö där elever på ett naturligt sätt får vänja sig vid sin kropp i en icke 

tillrättalagd miljö.  

 

Elever blir mer motiverade när undervisning bedrivs utomhus. Den här typen av 

undervisning sker inte så ofta då lärare känner sig osäkra i sin lärarroll i dessa 

miljöer. Utomhusundervisning behöver inte vara så avancerat utan kan förläggas i 

närheten och på skolgården. På en skolgård finns det ofta mycket varierande material 

som går att använda både på raster och i undervisningen. En förutsättning för en 

tilltalande skolgård är variationsrika miljöer och material som utmanar elever till att 

vilja röra sig. Tidigare forskning har visat att lärare med fördel kan bedriva 

utomhusundervisning för att få elever mer motiverade till att röra sig. Lärares 

uppfattningar om möjligheterna att bedriva motorikarbete i olika utomhusmiljöer har 

inte berörts i så stor utsträckning av tidigare forskning och därför ämnar den här 

studien undersöka lärares tankar om ämnet.  
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3 SYFTE 
Studiens syfte är att undersöka vad 12 yrkesverksamma lärare anser om 

möjligheterna att arbeta med elevers motorik i olika utomhusmiljöer i närheten av 

skolan. Samt belysa eventuella skillnader mellan idrottslärare och klasslärares tankar.  

 

Frågeställningarna är: 

 

Hur ser lärarna generellt på motorik och utomhusundervisning? 

Vad anser lärarna om möjligheterna till motorikarbete på skolgården? 

Vad anser lärarna om möjligheterna till motorikarbete i skogen? 
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4 METOD 
Under den här rubriken redogörs för studiens urval och därefter följer en beskrivning 

av undersökningsinstrumentet. Vidare beskrivs det tillvägagångssätt som har använts 

följt av hur insamlad data har bearbetats. Avslutningsvis redovisas etiska 

ställningstaganden samt den metodkritik som gjorts i studien.  

 

4.1 Urval 
 

Studien begränsades till att omfatta 12 lärare i årskurs 1-6 från fyra olika skolor i en 

medelstor kommun i sydöstra Sverige. Till studien önskades intervjuer med lärare 

som hade utbildning inom utomhuspedagogik, med lärare utan utbildning inom 

ämnet samt med idrottlärare. 11 av 12 intervjuer genomfördes med lärare som 

intervjuarna lärt känna under den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU. Den tolfte 

respondenten var verksam idrottslärare och kontaktades då intervjuarna enbart hade 

en tidigare relation med idrottslärare från en av VFU-skolorna.  

 

Skola 1 var en medelstor skola som bedrev verksamhet från förskolan upp till årskurs 

nio. På skolans område fanns fyra olika byggnader där olika verksamheter bedrevs. 

På grund av lokalbrist hade tre baracker placerats på skolgården och upptog då en 

stor yta vilket ledde till en begränsning av skolgården. För att eleverna inte skulle 

tröttna på skolgårdens material hade lärarna delat upp skolgården för yngre och äldre 

elever. På skolgården fanns både lekmaterial och naturliga material i viss 

utsträckning. Syftet med att intervjua lärare på den här skolan var att skolans profil 

var ”skola i rörelse”. Profilen innebar att minst 10 % av all undervisning i förskolan 

till och med årskurs sex skulle bedrivas utomhus. Undervisningen med de yngre 

eleverna var schemalagd en gång i veckan och mer sällan med de äldre eleverna.  

 

En av fyra respondenter som intervjuades på skola 1 tillfrågades då en av 

intervjuarna sen tidigare hade kännedom om att den här läraren hade ett stort intresse 

för utomhuspedagogik samt 40 högskolepoäng utbildning inom ämnet. Hon hade 

använt sig av utomhuspedagogik i sin undervisning. De resterande tre 

respondenterna tillfrågades utifrån att de var undervisande lärare i skolår 1-6 samt att 

det fanns en relation till en av intervjuarna.  

 

Skola 2 var en mindre skola som bedrev verksamhet från förskolan till årskurs sex. 

På skolansområde fanns en huvudbyggnad och tre mindre byggnader där verksamhet 

bedrevs uppdelat i olika åldrar. Under en längre period hade det pågått en 

ombyggnation av skolan vilket medförde att skolgårdens yta var begränsad. För att 

skolgården skulle stimulera elevernas motorik hade en motorikbana placerats på 

skolgården och kunde användas av alla skolans elever. På skolgården fanns mest 

olika former av lekmaterial, vissa material var dock sönder. 
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Två av sex respondenter på den här skolan tillfrågades om deltagande då en av 

intervjuarna hade kännedom om att respondenterna hade utbildning i 

utomhuspedagogik. Ytterligare två respondenter tillfrågades utifrån syftet och 

tidigare kännedom om deras yrkesroll som idrottslärare. De resterande 

respondenterna tillfrågades utifrån att de var undervisande lärare för skolår 1-6 samt 

att det fanns en etablerad kontakt. 

 

Skola 3 var en medelstor skola och omfattade liksom skola 1 verksamhet från 

förskolan upp till årskurs nio. Även den här skolgården var begränsad på grund av 

ombyggnation av idrottshallen dock var inte lika stor del av skolgården begränsad 

som på skola 2. Skolgården bestod av mycket lekmaterial och öppna ytor i form av 

gräs- och asfaltsplan. På den här skolan tillfrågades enbart en respondent då det 

enbart fanns etablerad kontakt med den här respondenten, vilken var verksam lärare 

för skolår 1-6. 

 

Skola 4 var den största skolan i studien där intervjuer genomfördes. Skolan 

omfattade verksamheter från förskolan till årskurs nio. Skolgården var stor och 

variationsrik med både lekmaterial och naturmaterial.  På den här skolan intervjuades 

en respondent och han var verksam idrottslärare. Med den här respondenten fanns 

ingen tidigare etablerad kontakt. Intervjuarna besökte kommunens hemsida och den 

aktuella skolan och fick därigenom information och kontaktuppgifter till den aktuella 

idrottsläraren.  

 

4.2 Undersökningsinstrument  
 

I följande studie användes kvalitativa intervjuer som undersökningsinstrument med 

syfte att få utförliga svar av respondenterna. Kvalitativa intervjuer genomförs när 

intervjun är utformat som ett samtal mellan respondenten och intervjuarna (Patel och 

Davidsson, 2011). En sådan metod är bra att använda när syftet med intervjun är att 

identifiera respondentens uppfattningar inom ämnet (a.a.). Precis som Patel och 

Davidsson (2011) beskriver så fördes även intervjuerna i den genomförda studien 

som ett samtal.  

 

De förutbestämda frågorna behövde inte besvaras i en speciell ordning utan fanns 

mer som en mall (bilaga 1) vilket enligt Krag Jacobsen (2011) kan benämnas som en 

”intervjuguide”. Guiden var utformad med öppna frågor som tillät respondenten att 

analysera och ge ett öppet svar. Syftet med de öppna frågorna var att belysa 

respondentens uppfattningar inom ämnet.   

 

För att få flyt i intervjuerna var frågorna utformade som var- när- hur- frågor som 

enligt Krag Jacobsen (2011) bjöd in till många förklaringar. Vid något enstaka 

tillfälle per intervju förekom hypotetiska frågor där intervjuarna beskrev något som 

kunde ha existerat. Intervjuerna som gjordes i studien hade en låg grad av 

standardisering och en låg grad av strukturering. Låg grad av standardisering innebär 
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att intervjuarna under samtalets gång bestämmer frågornas inbördes ordning. Då 

frågorna har en låg grad av strukturering är de fria att tolkas av respondenten och ger 

på det viset ett mer personligt svar (Patel och Davidsson, 2011).  

 

4.2.1 Tillvägagångssätt 

 

Den första kontakten med respondenterna togs via ett informellt mail. Då 

intervjuarna sedan tidigare hade en relation till 11 av 12 respondenter höll texten i 

mailet en informell ton. Det beskrevs kort för respondenterna vad studien skulle gå ut 

på (bilaga 2). Respondenterna fick frågan om de kunde tänka sig medverka i en 

intervju samt att intervjun skulle komma att genomföras av två intervjuare. För att så 

många som möjligt skulle delta ombads respondenterna ge förslag på tider då de 

kunde medverka i en enskild intervju. Det gjorde att flertalet intervjuer kunde 

genomföras under samma dag då intervjuarna redan var på skolan.  

 

När alla respondenterna gett sitt medgivande till att deltaga i en intervju skickades 

intervjufrågorna ut i förväg för att respondenterna skulle kunna förbereda sig. I de 

fall där respondenten ändock inte hunnit läsa igenom frågorna ägnades en liten stund 

åt detta i början av intervjun. För att intervjuarna skulle bli säkrare i sin roll sågs den 

första intervjun i studien som en pilotstudie. Pilotstudien genomfördes för att pröva 

upplägget inför kommande intervjuer (Patel och Davidsson, 2011). I den här studien 

fick intervjuarna möjlighet att testa frågorna innan de riktiga intervjuerna 

genomfördes. Pilotstudien visade att upplägget och intervjufrågorna var 

användningsbara och endast små förändringar behövde göras i form av förtydligande 

av intervjufrågorna i de fall där respondenten inte förstod frågorna. Då 

förändringarna var små ansågs svaren i pilotstudien kunna användas i studiens 

resultat.  Intervjuarna blev även efter pilotstudien säkrare i att ställa öppna följfrågor 

till det som sas.   

 

Intervjuerna inleddes med att respondenterna informerades om att Vetenskapsrådets 

(2002) etiska krav låg till grund för intervjun. Respondenterna blev informerade om 

att intervjun var frivillig och fick avbrytas när som helst. Samtalet spelades in efter 

att respondenterna gett sitt medgivande. Några var först obekväma med att samtalet 

spelades in men gav sitt medgivande då materialet endast skulle användas av 

intervjuarna i forskningssyfte. Intervjun avslutades med en öppen och allmän fråga 

där respondenten fick möjlighet att uttrycka uppfattningar som inte framkommit 

tidigare i intervjun. Efter varje intervju genomförde intervjuarna en löpande analys 

som beskrivs av Patel och Davidsson (2011) med syfte att belysa och skriva ner 

tankar och åsikter som kommit upp under intervjun.  

 

4.3 Databearbetning 
 

Olsson och Sörensen (2011) anser att det är viktigt att man redan innan man börjar 

samla in data har en tanke om hur bearbetningen ska gå till. En kvalitativ bearbetning 
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genomförs för att en slutbearbetning ska kunna utföras (Patel och Davidsson, 2011). 

I studien bearbetades det insamlade materialet genom att all insamlad data 

transkriberades till text. Det transkriberade materialet bearbetades sedan för att 

kunna analysera respondenternas svar. Att kategorisera innebär att söka efter mönster 

för att lättare kunna sammanställa och analysera insamlad data (Lantz, 2007). 

Transkriberingen skrevs ut och klipptes isär till meningar för att respondenternas 

svar lättare skulle kunna kategoriseras utifrån frågeställningarna. De mönster som 

kom fram efter transkriberingen har i diskussionen benämnts som betydelsebärande 

kategorier.  

 

 

Då studien fokuserat på grovmotoriken benämns den som motorik i resultat- och 

diskussionsdelen och när finmotoriken åsyftas skrivs detta ut. I resultatet kommer 

citat inte att refereras då det för studien inte har någon betydelse att veta vilken lärare 

som sagt vad. Svaren jämfördes med syfte att visa likheter och skillnader mellan 

klasslärare och idrottslärare. När klasslärare åsyftas i resultatet och diskussionen 

benämns de som lärare och idrottslärare skrivs ut. I studien valdes att intervjua både 

lärare med utbildning inom utomhuspedagogik samt lärare utan utbildning inom 

ämnet. Deras olika svar var dock relativt lika, bortsett från att de utbildade såg fler 

möjligheter till utomhusundervisning, och därför ställs inte deras svar emot varandra 

i resultat och diskussion. Däremot sker en jämförelse mellan idrottslärare och icke-

idrottslärare då det där fanns en större skillnad. 

 

4.4 Etiska ställningstaganden 
 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver fyra olika krav som forskare ska förhålla sig till 

och informera uppgiftslämnare om. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Samtliga pedagoger som intervjuats blev 

informerade om de etiska kraven som Vetenskapsrådet (2002) tagit fram.   

 

I studien följdes de fyra kraven från Vetenskapsrådet (2002) enligt följande: 

 

Informationskravet                    

Detta krav går ut på att de medverkande ska få information om studiens syfte samt 

att de ska kunna ta ställning till om de vill medverka eller inte (Vetenskapsrådet, 

2002). De medverkande fick information om syftet med studien samt vad deras svar 

skulle användas till då första kontakten med respondenterna togs via mail. Därefter 

fick de ta ställning till om de ville delta i studien. Respondenterna 

uppmärksammades på att de när som helst kunde avbryta sin medverkan.  

 

Samtyckeskravet           

Samtyckeskravet går ut på att respondenterna själva ska ta ställning till om de vill 

medverka.  De ska även informeras om att deltagandet är frivilligt och inte innebär 

någon otillbörlig påverkan av intervjuaren om respondenten väljer att avbryta 

(Vetenskapsrådet, 2002). Detta yttrade sig i studien genom att respondenterna tidigt 
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via mejl blev tillfrågade om sitt deltagande. Intervjuerna inleddes med att 

respondenten blev informerad om samtyckeskravet och dess innerbörd.   

 

Konfidentialitetskravet                       

Kravet innebär att ingen utomstående ska kunna ta reda på vilka respondenter som 

deltagit i studien. Personuppgifter som framkommit ska förvaras och avrapporteras 

på ett sådant sätt att det inte kan skada personerna (Vetenskapsrådet, 2002). I studien 

har inspelningar och transkriberingar av dessa gjorts på ett sådant sätt att man inte 

kunde utläsa vem som deltagit. Inspelningarna har även förstörts efter studiens 

slutförande. I studien har inga personuppgifter samlats in. 

 

Nyttjandekravet           

Det insamlade materialet får enligt nyttjandekravet inte föras vidare till andra om det 

inte sker i forskningssyfte. De personuppgifter som samlas in får inte användas i 

sådant syfte att det kan skada den enskilda personen (Vetenskapsrådet, 2002). Det 

material som framkommit i studien har efter studiens slutförande förstörts och kunde 

på så vis inte föras vidare till andra. Insamling av personuppgifter har inte skett i 

studien.   

 

4.5 Metodkritik  
 

10 av 12 respondenter var verksamma på två olika skolor vilket kan påverka 

resultatets omfattning. Detta eftersom de arbetat tillsammans under en längre period 

och på så vis utvecklat liknande tankar. I den här studien påverkades dock inte 

resultatet nämnvärt av detta då enskilda intervjuer genomfördes och risken för att 

respondenterna kunde påverka varandra under samtalet var liten. De respondenter 

som inte hann förbereda sig genom att läsa igenom frågorna inför intervjun gav inte 

lika utförliga svar som övriga respondenter. I intervjuerna med dessa respondenter 

fick intervjuarna i större utsträckning förklara frågorna utförligare och ställa fler 

följdfrågor som förklarade respondentens svar mer djupgående. De omfattande 

följdfrågorna kan ha gjort att dessa respondenter uppfattade frågorna annorlunda än 

de resterande respondenterna som hade hunnit tänka igenom frågorna innan 

intervjun.   

 

Intervju valdes som metod för att kunna ställa följdfrågor till respondenten. I de fall 

då respondenten inte förstod frågorna eller vad som åsyftades kunde intervjuarna 

förtydliga frågorna. Hade enkät använts som undersökningsinstrument i studien hade 

resultatet blivit annorlunda då möjligheten till förklaringar och följdfrågor inte 

funnits dock hade enkät eventuellt varit tillförlitligare då alla respondenter fick 

samma frågor. Studien anses ändå vara tillförlitlig då respondenterna fick samma 

förutbestämda frågor och det enbart var följdfrågorna som skiljde sig åt mellan de 

olika intervjuerna.  
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Intervjuarna kan påverka respondenternas svar genom att ställa ledande frågor där 

respondenterna inte tillåts att tänka fritt (Ryen, 2004). Det är viktigt att frågorna är 

öppna för att respondenterna ska få möjlighet att svara på ett naturligt sätt (Patel & 

Davidsson, 2011). Använder inte intervjuarna öppna frågor som låter respondenten 

analysera svaret kan enkät vara ett lämpligare undersökningsinstrument (a.a.). 

Intervjuarna gick i den här studien efter en i förväg uppgjord intervjuguide vilket 

gjorde att ledande frågor undveks. Intervjuguiden var utformad som öppna frågor 

och gjorde därmed att respondenterna svarade på ett fördelaktigt sätt som belyste 

deras åsikter inom ämnet. Då syftet med studien var att belysa respondentens åsikter 

anses resultatet tillförlitligt. Hade en intervjuguide inte använts hade det för 

intervjuarna varit svårare att hålla sig till öppna och icke-ledande frågor. Resultatet 

hade då inte varit lika tillförlitligt eftersom intervjuarna hade fått korta svar som inte 

belyste respondentens åsikter inom ämnet. Pilotstudien som genomförts i den här 

studien var till hjälp för intervjuarna att lära sig och vänja sig vid att ställa öppna 

frågor och inte påverka respondenten med kroppsspråket till att svara på ett 

fördelaktigt sätt.  

 

Ett fåtal respondenter var obekväma med att samtalet skulle spelas in men gav sitt 

medgivande efter att ha blivit informerade om de etiska kraven som låg till grund för 

studien. I dessa fall kunde respondentens svar ha påverkats då de var obekväma i 

situationen och tillförlitligheten av dessa intervjuer kan diskuteras. Hade intervjuarna 

istället valt att anteckna respondenternas svar hade materialet inte heller varit 

tillförlitligt då det i text uppstår ett större tolkningsutrymme än i inspelat material.  

 

All data som samlats in i studien låg till grund för kategoriseringen vilket gjorde att 

analysen blev omfattande och djupgående. En djupgående analys är att föredra då 

man på det sättet får en större förståelse och ett mer tillförlitligt resultat (Lantz, 

2007). Hade all insamlad data inte använts hade kategoriseringen inte blivit lika 

omfattande och viktiga aspekter från respondenterna kunde gått förlorade.  
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5 RESULTAT 
Nedan redovisas intervjuanalyserna av lärarnas tankar kring möjligheterna att arbeta 

med elevers motorik i olika utomhusmiljöer. Resultatet är kategoriserat i lärares 

generella tankar om motorik och utomhusundervisning, lärares tankar om 

möjligheter till motorikarbete på skolgården och lärares tankar om möjligheter till 

motorikarbete i skogen vilka i sin tur är uppdelade i olika underkategorier.  

 

5.1 Lärares generella tankar om motorik och 

utomhusundervisning 
 

En lärare uttryckte sig ha svårt för att se vilken motorisk nivå eleverna befann sig på 

då hon inte undervisade i idrott. För att enklare kunna se det här som klasslärare 

föreslog hon utomhusundervisning. En annan lärare ansåg att motorik och 

utomhusundervisning stämde bra överens och att de med fördel kunde kombineras 

för att möjliggöra arbete med motoriken på bästa sätt. Det fanns många olika 

möjligheter inom dessa områden och en lärare sa att det blev mycket rolig träning för 

eleverna. En annan lärare berättade att eleverna kan ha lättare för att lära in en rörelse 

inomhus först, innan de utför den utomhus, eftersom de då inte behövde tänka på att 

hålla balansen på ett ostabilt underlag.  

 

Syftet en idrottslärare hade med att först introducera en rörelse inomhus var att alla 

elever skulle höra instruktionerna. Han menade att utomhus kan någon elev bli 

distraherad av någonting i omgivningen. För att alla elever skulle utveckla en god 

allmän motorik måste man som lärare ibland styra elevernas val av aktiviteter, 

berättade en idrottslärare. Det här kunde göras i utomhusundervisningen då man som 

lärare mer medvetet kunde påverka vissa elever till att utföra rörelser som de inte 

använde i de fria aktiviteterna.   

 

5.1.1 Hinder för utomhusundervisning  
 

Två av lärarna berättade att de inte kunde vara säkra på att eleverna tagit till sig 

kunskaperna inomhus då de ansåg att en förutsättning för att nå målen var att bedriva 

utomhusundervisning. De menade även att det finns elever som har lättare för att ta 

till sig kunskaper utomhus. En av lärarna sa sig tro att utomhusundervisning var på 

väg upp i de äldre åldrarna, bara att det tog längre tid då de inte hade några 

förskollärare och fritidspedagoger att inspireras av i arbetslaget. Lärarna som hade de 

äldre eleverna berättade att de kunde behöva förändra sitt tankesätt för att kunna se 

möjligheterna som utomhusundervisning gav.  

 

På lågstadiet var jag ute mycket och hade utomhuspedagogik i svenska, matte 

och No. Vi var i skolskogen en gång i veckan. Jag har varit sämre på att vara ute 

på mellanstadiet, har dock varit ute i matten och mätt, vägt, problemlösning 

m.m.  
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Då det inte fanns några hinder för att bedriva utomhusundervisning även med de 

äldre eleverna ansåg en lärare att man mycket väl kunde göra det då både motoriken 

och inlärningen främjades. 

 

Det framkom olika lärares perspektiv på utomhusundervisning och de få lärare som 

hade utbildning i utomhuspedagogik såg fler möjligheter än vad de andra lärarna 

gjorde. De synpunkter som kom fram från de övriga lärarna var att tiden inte räckte 

till då de äldre eleverna hade fler mål som skulle uppnås. Eftersom motoriken 

utvecklades genom alla rörelser som utfördes med kroppen fick motoriken stå 

tillbaka för andra saker.  

 

De olika idrottslärarna såg inte lika många hinder som de övriga lärarna då de bedrev 

mycket av sin undervisning utomhus under året. De använde platser där friidrott 

kunde utövas mer frekvent än övriga miljöer i närområdet. En av idrottslärarna 

använde inte skogen så frekvent då han ansåg att det tog för lång tid att gå dit. De få 

tillfällen han använde sig av skogen var till orientering och då behövde eleverna 

transporteras med buss till en skog som lämpade sig bättre för detta ändamål. Med 

tanke på det långa avståndet bedrev idrottsläraren mycket av 

orienteringsundervisningen på skolgården för att eleverna skulle uppnå även dessa 

mål.    

 

5.1.2 Utbildningsbehov 

Vissa av lärarna uppgav osäkerhet inför utomhusundervisning och den förekom 

därför sällan. För att bli säkrare i sin lärarroll utomhus ansåg en lärare att de i 

arbetslaget bättre borde ta vara på varandras erfarenheter. Hon ansåg även att det var 

viktigt att både lärarstudenter och verksamma lärare gavs tillfälle att diskutera sin 

kunskapssyn. 

 

Man behöver också diskutera hur barn lär sig. Vissa behöver hoppa, krypa för att 

bättre lära sig. Det är viktigt med tidig utbildning och skulle kunna vara ett 

moment på VFU:n under lärarutbildningen men behöver också diskuteras inom 

arbetslaget. Det är egentligen bara fantasin som stoppar.  

 

Utöver diskussioner om detta behövdes även fortbildning i utomhusundervisning 

vilket en av lärarna belyste. En lärare menade att det är betydligt vanligare med 

utbildning inom svenska och matematik än vad det är inom utomhusundervisning. 

Det gör att vissa lärare kan känna sig osäkra då de kan behöva uppmuntra elever till 

rörelser. För att kunna stimulera eleverna till rörelse behöver lärarna få förslag på 

olika övningar som kan göras med eleverna, vilket kan erhållas via utbildning. En 

annan förutsättning var att det skulle finnas färdigt material att använda och detta 

borde förvaras lättillgängligt och praktiskt sa en lärare. Hon hade ett intresse för 

utomhusundervisning men ansåg att avsaknaden av material delvis stoppade henne. 

Tillgången på material skiljde sig mellan skolorna då vissa hade tillgång till mycket 

material och andra väldigt lite. Lärare som hade tillgång till mycket material tyckte 
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det var tråkigt att det inte användes. För att utomhusundervisningen skulle bli av och 

genomföras på ett bra sätt ansåg lärarna att de själva måste vara engagerade och ha 

ett intresse för utomhuspedagogik. Var lärarna inte intresserad glömdes det bort.  

 

5.2 Lärares tankar om möjligheter till motorikarbete 

på skolgården 
 

De flesta lärarna var överlag nöjda med skolgården ur ett motoriskt perspektiv. 

Lärarna såg många möjligheter till motoriska aktiviteter på skolgården under såväl 

raster som på undervisningstid. Ett viktigt perspektiv som många av lärarna tog upp 

var att skolgården skulle vara variationsrik men även konstnärligt utsmyckad. Två av 

de intervjuade lärarna var mycket missnöjda med sin skolgård. De tog upp att 

materialen var så pass gamla och slitna så de inte fyllde sin funktion längre.  

 

Utifrån de svar idrottslärarna gav till att använda sig av skolgården i undervisningen 

framkom mest positiva åsikter och en av idrottslärarna menade att hon såg många 

möjligheter med skolgården eftersom hon använder den mycket i sin undervisning. 

Ett exempel som en annan idrottslärare beskrev på hur han använder skolgården i sin 

idrottsundervisning var att använda en klätterställning till att leka bolldatten på. Han 

menade att det bara var fantasin som stoppade honom från att använda skolgården i 

sin undervisning. 

 

5.2.1 Skolgårdens utformande 
 

Alla skolorna hade många platser på skolgården som inbjöd till olika typer av 

motorisk träning. Skolgården erbjöd dagligen samma fasta material medan de 

naturliga materialen förändrades, såsom nedfallna grenar, flyttade stenar m.m. Andra 

naturliga material som lärarna gav exempel på var snö och is som kunde användas 

under vinterhalvåret.  

 

På vintern spolar vi så eleverna kan åka skridskor och det här gör vi minst en 

gång i veckan på både låg-och mellanstadiet.  

 

En isbana intresserade enligt lärarna många elever till att röra på sig under både 

raster och undervisningstid. Under övriga året befann sig många elever på 

exempelvis basketplan, en fotbollsplan, klätterställningarna m.fl. under rasterna 

berättade lärarna. Motoriken främjas till viss del av klätterställningar och andra 

lekmaterial, dock bör inte skolgårdar endast bestå av den typen av material enligt 

lärarna. De ansåg även att naturliga material bör finnas på skolgården som ett 

komplement till fasta material. Lärarna på en skola berättade om en motorikbana på 

skolgården där eleverna kunde använda olika motoriska färdigheter. Där kunde 

lärarna även observera eleverna för att se vilken motorisk nivå dessa befann sig på. 
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En idrottslärare berättade att han genomförde ett motoriktest när han fick en ny klass 

för att kartlägga på vilken motorisk nivå eleverna befann sig. Utifrån resultatet på 

testet planerade han sin undervisning och kunde förlägga vissa moment på 

skolgårdens lekmaterial för att utveckla elevernas motorik.  

 

Lärare på två olika skolor berättade att de tidigare haft mycket träd på skolgården 

men att dessa tagits ner, antingen för byggnation eller för att träden var sjuka. Träden 

hade inte ersatts av några nya. De ytorna blev istället öppna ytor. En av dessa skolor 

hade kvar en träddunge på skolgården. Där fick dock inte eleverna vara på rasterna.  

 

Resultatet visade att en öppen yta kunde användas till många olika motoriska 

aktiviteter exempelvis lekar och andra övningar där kroppen används. Under en 

intervju berättade en lärare om hur vaktmästare ritade upp hagar, siffror och 

bokstavsrutor på skolgården. Dessa kunde användas på många olika sätt av eleverna 

för att främja motoriken.   

 

5.2.2 Den perfekta skolgården 
 

En idrottslärare som arbetade på den största skolan i genomförd studie beskrev 

många olika miljöer som fanns i närheten av skolan och som han hade tillgång till i 

sin undervisning.    

 

Vi har en väldigt stor skolgård som är väldigt varierad med både lekredskap och 

med skogspartier och med varierad terräng där det är stenigt, kullar m.m. Vi har 

också asfaltsplaner, gräsplaner och en idrottsplan med en multiplan som man kan 

spela basket, fotboll, volleyboll mm. Går man under vägen finns det en utmärkt 

pulkabacke. Så vi har rätt mycket varierande miljöer.  

 

Den här idrottsläraren var väldigt nöjd med de olika miljöerna och gav många olika 

förslag på hur dessa kunde användas i undervisningen. Andra intervjuade lärare i 

studien var inte lika nöjda med sin skolgård och såg vissa förbättringsmöjligheter 

med fokus på motoriska aktiviteter. De önskade att skolgården bestod av mer 

naturliga material som exempelvis träd, buskar m.m. Några åsikter som kom fram i 

intervjuerna av lärarna gällande den perfekta skolgården var: 

 

Det ultimata borde vara att bygga upp någon naturlig äventyrsbana till eleverna.  

Man borde få göra eget och använda sig av föräldrar och bygga av naturmaterial 

men jag tror inte man får det enligt EU-regler. 

 

Hade de intervjuande lärarna fått vara med och utforma skolgården i ett större 

perspektiv skulle de velat ha mer naturliga material som inbjuder till olika 

klättermöjligheter. Några exempel på naturliga klättermaterial som lärarna önskade 

var en stor ek som kunde ligga på marken, stenar och hinderbanor. Skolgården skulle 
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enligt lärarna bestå av utmanande material och då var tyvärr ofta de traditionella 

klätterställningarna för snälla.  

 

En skogsliknande miljö på skolgården som bjöd in till diverse motoriska övningar 

såsom klättra, krypa och balansera var av enorm vikt enligt både lärare och 

idrottslärare, för att eleverna skulle kunna utveckla sin motorik. Lärarna önskade att 

skolgården i större utsträckning skulle bestå av mer skogsliknande miljöer där 

eleverna kommer i kontakt med jord, vatten m.m.  

 

Kanske hade skolgården kunnat erbjuda mer motorikfrämjande aktiviteter om vi 

lärare hade fått vara med och utforma den men det är aldrig någon som frågar 

oss om våra åsikter.  

 

Det visade sig att om lärarna skulle fått vara med och utformat skolgården skulle den 

innehållit naturmaterial och lekredskap i en kombination för att på bästa sätt främja 

elevers motorik. En sådan miljö beskrevs tydligare på en av skolorna där man 

exempelvis hade en stenmur som eleverna kunde balansera på. Eleverna på en av 

undersökningsskolorna hade fått vara med och önska vad som skulle finnas på deras 

nya skolgård efter renoveringen av skolan. Lärarna visste däremot inte hur många av 

förslagen som skulle finnas med i slutskedet och sa att detta var en kostnadsfråga 

som inte alltid gick att genomföra. 

 

5.2.3 Skolgårdens betydelse i de olika årskurserna 

 

En av lärarna uttryckte att eleverna hade lekt färdigt på skolgården när de använt den 

varje dag i tre års tid och att förskolors gårdar är bättre anpassade för den tänkta 

målgruppen. På en annan skola använde man olika delar av skolgården beroende på 

ålder. Det här gjorde att eleverna inte hade hunnit tröttna på skolgården efter några 

år. På den här skolan bestod de yngre elevernas skolgård av olika lekredskap och 

naturmaterial medan de äldres skolgård bestod av diverse ytor för bollsporter och 

mindre motorikfrämjande material.  

 

Skillnaden mellan låg- och mellanstadiebarnen är att lågstadiebarnen utnyttjar 

redskapen mer än vad de äldre eleverna gör. De stora har konstgräsplan dit går 

inte de små, de sparkar fotboll utanför Gula skolan.  

 

Lärarna framhöll också att även de äldre eleverna behövde utveckla sin motorik. 

Skolgården skulle enligt lärarna behöva bestå av material som kunde fylla den 

uppgiften. Motorikfrämjande material på skolgården kunde enligt vissa av lärarna 

varit av större vikt för de äldre eleverna då dessa lekte mindre och rörde sig mindre 

frivilligt på rasterna. Många lärare tyckte att de äldre eleverna redan borde ha 

utvecklat en god motorik. Det här trodde lärarna kunde varit en orsak till att 

skolgården var mer anpassad till de yngre åldrarna. De yngre eleverna rörde sig 

mycket av sig själva, berättade en lärare. Eleverna rörde sig och utvecklade sin 
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motorik omedvetet genom att leka på diverse motorikfrämjande material sa flera 

lärare.   

 

5.2.4 Begränsningar av skolgården 
 

En av undersökningsskolornas skolgårdar var begränsad på grund av att man blivit 

tvungen att placera tre baracker på en stor öppen yta. Lärarna berättade att med de tre 

barackernas placering försvann tanken med den här ytan som en plats för motorisk 

träning, då motorikfrämjande naturmaterial inte kunde placeras på den ytan.   

 

 

På en annan skola var skolgården begränsad på grund av ombyggnation av skolan. 

En av lärarna berättade att det inte var säkert att eleverna såg ombyggnationen som 

en begränsning då de med fantasins hjälp såg mer möjligheter än de vuxna. 

Ombyggnationen påverkade elevernas tankesätt menade lärarna, eftersom eleverna 

först var låsta av var de brukade göra olika saker. Allt för många elever på samma 

lekmaterial kunde enligt lärarna leda till konflikter eleverna emellan, vilket lärarna 

menade inte främjade motoriken.  

 

 

En idrottslärare menade att eleverna behövde ha en stor yta att röra sig på för att 

motoriken skulle kunna utvecklas spontant. Då skolan hon arbetade på hade en 

skolgård som var begränsad ansåg hon att ytorna inte var lika motorikstimulerande 

som i vanliga fall. 

 

5.3 Lärares tankar om möjligheter till motorikarbete i 

skogen 
 

Alla lärarna var överens om att eleverna tyckte det var roligt att vistas i skogen. En 

av lärarna trodde det kunde bero på att skogen var en annorlunda och äventyrlig 

miljö som eleverna inte vistades i dagligen. 

 

En klätterställning är något som är förutbestämt hur det ska användas. I skogen 

blir det mer naturligt och fantasin får flöda.  

 

Fantasin gjorde att elevernas lekar utvecklades då de hade ett stort utrymme att röra 

sig på. Det kom också fram att lärarna och idrottslärarna ansåg att det gick att göra 

mer i skogen än på andra ställen som inte var lika naturliga, då materialen i skogen 

inte hade några förutbestämda användningsområden.  

 

Elever hade olika mycket erfarenhet av att vistas i skogen då dagens elever ägnar 

mycket av sin fritid åt TV- och dataspel. En av lärarna menade att skolan bör utmana 

eleverna till att vistas i skogen eller andra icke tillrättalagda miljöer för att lära sig 

hantera sin kropp och dess rörelser. För att stimulera motoriken var ett förslag från 
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en idrottslärare att spela skogsfotboll i skogen. Där får eleverna träna på att röra sig i 

en naturlig miljö med varierande underlag. Läraren menade att skolan och 

föräldrarna har ett delat ansvar för att elevers erfarenhet av skogen ska öka. Att gå ut 

i skogen eller bara vistas utomhus är något som alla föräldrar kunde göra med sina 

barn menade läraren.  

 

Skogen kunde enligt lärarna användas både till undervisning och till motorikarbete. 

Utomhus syns de olika årstiderna tydligt och kunde användas både för att upptäcka 

och lära genom kroppen, menade många av lärarna. En av lärarna sa att motorik inte 

bara var att kunna kontrollera kroppen när man var aktiv. Det var lika viktigt att 

kunna sitta ner och ”bara” slappna av och kunna kontrollera kroppen i avslappnat 

läge. I intervjuerna kom det även fram att snön ofta bidrog med nya aktiviteter. 

Vanligast var snöbollskastning men eleverna kunde också bygga olika figurer med 

hjälp av snön och på det viset främjades motoriken.  

 

5.3.1 Grov- och finmotorik 
 

I en skogsmiljö bjöds eleverna in till att klättra, krypa, hoppa och gå på 

upptäcktsfärd. Lärarna ansåg att i skogsmiljön var det bättre att arbeta med elevernas 

kroppar och med det material som fanns i skogen. Även en idrottslärare uttryckte 

liknande tankar. 

 

Skillnaden mellan inomhus och utomhus när det gäller motorikbiten är ju liksom 

att är man i en gymnastiksal blir det konstgjort på något sätt du bygger hinder 

som inte är riktiga på något sätt exempelvis plintar m.m. När man är ute i 

naturen då blir det skog, stenar, backar som blir mer naturliga rörelser för dem. 

Inne är det lätt att man skapar för svåra eller för lätta saker medans ute väljer 

eleverna själva saker de klarar av. 

  

Det är enligt idrottsläraren lättare för eleverna att lära sig hantera sin kropp utomhus 

då det där finns naturliga hinder som exempelvis grenar som de kan behöva böja sig 

under. Skogen var en bra miljö för motorikträning eftersom underlaget med mjuk 

mossa, hala stenar och hårda stigar hjälpte eleverna att omedvetet utveckla sin 

motorik. Idrottsläraren menade att det i en idrottshall är svårare att anpassa 

övningarna efter varje elevs motoriska nivå.  

  

Många av lärarna sa att när de pratade om motorik sågs denna som en helhet och de 

delade inte upp den i grovmotorik och finmotorik. De menade att de motoriska 

färdigheterna påverkade varandra. Lärarna ansåg att både grov- och finmotorik 

kunde stimuleras i skogen med de många olika miljöerna denna erbjuder. 

 

Lärarna ansåg att det var viktigt att eleverna hade en bra finmotorik i 

utomhusundervisningen då de ibland använde knivar och liknande i 

undervisningssyfte. Några arbetssätt med finmotorik i skogen, som lärare i studien 

beskrev att de använde var att plocka med diverse skogsmaterial, exempelvis stenar 
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och pinnar, samt utforma känselbanor. Finmotoriken var viktig att öva upp för att 

eleverna skulle kunna ta till sig kunskaper inom teoretiska ämnen på bästa sätt och 

den kunde med fördel tränas i skogen beskrev några lärare.  

 

5.3.2 Undervisning och lek i skogen 
 

Hur frekvent man besökte skogen i undervisningssyfte varierade mellan 

undersökningsskolorna och årskurserna. En av skolorna i studien hade ”skola i 

rörelse” som sin profil och målet var att 10 % av all undervisning skulle bedrivas 

utomhus. På undersökningsskolan hade lärarna tillgång till ett utomhusklassrum, 

även om de använde det mycket sällan. Lärarna i de yngre årskurserna arbetade med 

profilens mål genom att klasserna en eftermiddag i veckan gick till skogen. På en 

annan skola där utomhusundervisningen inte var schemalagd ansåg en av lärarna att 

schemaläggningen var en förutsättning för att utomhusundervisningen skulle bli av.  

 

På en av de andra undersökningsskolorna sa lärarna att skolskogen låg en bit från 

skolan och att de behövde korsa en stor väg för att komma till den. Detta var en av 

förklaringarna till att skolskogen inte användes så frekvent som lärarna önskade. 

 

Det krävs frekventa besök för att det ska bli undervisning där annars blir det ett 

stort projekt och en ”happening-grej”.  

 

Läraren menade att om besöken i skogen inte var frekventa var det svårt att bedriva 

undervisning där eftersom eleverna inte var vana vid miljön.  De frekventa besöken i 

skogen skedde då de arbetade med någon form av tema berättade flera lärare. Då 

blev skogsvistelsen frekvent under en period, dock var det färre skogsbesök under 

resterande delen av läsåret. En idrottslärare berättade att de ofta gick till skogen då 

den fanns i närheten av skolan.  

 

Eftersom vi ofta går till skogen har eleverna lärt sig att även skogen är en 

undervisningsmiljö med regler att förhålla sig till. I skogen är det inte bara frilek 

utan även vissa uppgifter som ska lösas. 

 

När de gick till skogen fick eleverna ofta någon uppgift som de skulle lösa. Då 

eleverna löste uppgiften skedde det på ett sådant sätt att hela kroppen involverades 

och motoriken tränades. De brukade också ha någon form av rörelseuppgift där de 

fick vänja sig vid skogens egenskaper. Till skillnad från de äldre eleverna hade inte 

de yngre eleverna inte lika många uppgifter i skogen då de yngre eleverna var 

självgående och spontant utvecklade sin motorik.   
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5.4 Sammanfattning 
 

De flesta lärarna var nöjda med den skolgård de hade men menade att det alltid gick 

att förbättra den, dock var det viktigt att den var i bra skick. Det var viktigt att alla 

material var hela och tilltalande för eleverna eftersom dessa material inspirerade mer 

till lek. Lärare i studien ansåg att skogen var en mer motorikstimulerande miljö för 

eleverna och att det vore bra att ha en skogsliknande miljö på skolgården. Där skulle 

eleverna kunna öva på olika motoriska färdigheter så som klättra, krypa och hoppa. 

Fanns inte detta på skolgården borde den innefatta någon form av hinderbana där 

elevernas motorik främjades.  

 

Skolgårdarna var ofta anpassade för de yngre eleverna med mer material som 

lämpade sig för dem. Enligt lärarna var det risk att elever tröttnade på sin skolgård 

om den inte förändrades och då kunde det vara bra att dela upp den i olika områden 

för olika årskurser. Man kunde med fördel bedriva utomhusundervisning för att 

eleverna skulle få prova aktiviteter de inte utförde på raster och på så sätt stimulera 

de rörelser som eleverna hade svårigheter med.  

 

Det var viktigt att skolan hade en skog i närheten för att besöken skulle bli 

regelbundna. Var det långt och jobbigt att ta sig till skogen blev 

utomhusundervisningen inte av och det blev mer ett projekt än undervisning. 

Resultatet har visat att undervisning i skogen är viktigt då allt fler elever sällan vistas 

där på fritiden och då inte får det naturliga rörelsemönstret som utvecklas där. 

Motoriken är enligt lärarna mycket bra att arbeta med utomhus eftersom det utomhus 

inte finns några rumsliga begränsningar.  
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6 DISKUSSION 
I det här kapitlet lyfts resultatets mest intressanta delar upp och kopplas till 

bakgrunden. Kapitlet är uppbyggt efter frågeställningarna och under rubriken 

skolgården eller skogen för motorikarbete diskuteras vilken av dessa miljöer som 

lämpar sig bäst för motorikarbete.  

 

6.1 Hur ser lärare generellt på motorik och 

utomhusundervisning? 
 

Under den här rubriken redogörs för de olika tankar lärare har om motorik och 

utomhusundervisning. Dessa är uppdelade i för- och nackdelarna med 

motorikobservationer, vikten av utomhusundervisning samt lära genom lek.  

 

6.1.1 För- och nackdelar med motorikobservationer 
 

En lärare påpekar att hon som klasslärare kan bedriva utomhusundervisning på 

skolgårdens motorikbana för att se vilken motorisk nivå eleverna befinner sig på.  Att 

genomföra motorikobservationer är enligt Ericsson (2003) viktigt då hon kommit 

fram till att man på så vis kan se vart eleverna ligger i sin motoriska förmåga.  

 

Roze m.fl. (2010) visar i sin studie att elever inte utvecklas efter en mall och därför 

bör lärarna vara försiktiga då motorikobservationer genomförs. De intervjuade 

lärarna observerar endast elevernas rörelsemönster för att kunna planera upplägget på 

sina lektioner och därför behöver de inte vara så kritiska som Roze m.fl. (2010) anser 

att de bör vara. En idrottslärare i den genomförda studien använder sig av ett 

motoriktest för att kunna planera sin undervisning. Idrottsläraren berättar att syftet 

med testerna är att ta reda på klassens motoriska nivå för att på bästa sätt kunna 

hjälpa eleverna att utveckla sin motorik. Roze m.fl. (2010) har kommit fram till att 

lärare inte behöver vara lika kritiska till sina motorikobservationer om de inte vidtar 

individuella åtgärder. Idrottsläraren som i studien berättar om användandet av 

motorikobservationer vidtar åtgärder för hela klassen och behöver därför inte vara 

lika kritisk som andra lärare.  

 

Motorikobservationer är bra att använda för att kartlägga elevers motoriska förmåga 

men vi tycker precis som Roze m.fl.(2010) har kommit fram till att resultatet av 

dessa observationer bör tolkas med försiktighet. Använder läraren 

observationsresultaten för att planera sin undervisning tycker vi att 

motorikobservationer visst kan genomföras utifrån det syfte som Ericsson (2003) 

hade med sina observationer. Då den intervjuade idrottsläraren bedrev motoriktester 

gjordes det för att de på ett enklare sätt skulle kunna lägga upp sin kommande 

undervisning för att den skulle passa alla elever. Det är en skillnad från de övriga 

lärarna som menade att då motorikobservationer gjordes i deras undervisning var det 

mer för att få en inblick i på vilken motorisk nivå eleverna befinner sig. 
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6.1.2 Vikten av utomhusundervisning 
 

I dagens samhälle menar en lärare i föreliggande studie att utevistelse inte är det 

första valet på fritiden för många elever, med tanke på teknikens betydande roll i 

samhället. Norén-Björn (1993a) har liknande tankar som lärarna i den genomföra 

studien och anser att elever har olika mycket erfarenheter av att vistas i skogen. 

Utomhusundervisning tillåter lärarna att se eleverna på ett annat sätt än vad de gör i 

klassrummet och de kan därför få en bättre helhetsbild av eleven (Waite, 2010). En 

lärare med utbildning i utomhuspedagogik menar att skolan fått ta ett stort ansvar för 

att ge elever erfarenheter av skogen, men att detta ansvar bör delas med föräldrarna. 

 

Lärarna i studien berättar att utomhusundervisningen sker mer frekvent med de yngre 

eleverna eftersom det är svårare att hinna med detta i de äldre årskurserna då de har 

fler mål att uppnå. Lärarna menar dock att målen inte ska ses som ett hinder för att 

bedriva utomhusundervisning med äldre elever. En integrering med de teoretiska 

ämnena skulle kunna möjliggöra frekventare besök i olika utomhusmiljöer. Detta 

arbetssätt förekom på en av undersökningsskolorna där de arbetade med tema som 

möjliggjorde utomhusundervisning. Hedberg (2004) anser att man även inom 

utomhusundervisning kan nå upp till alla mål och hävdar att utomhusundervisning 

kan förstärka kunskaper inom andra områden. En lärare i den genomförda studien 

anser också att det finns de elever som lär bättre utomhus och att 

utomhusundervisning därför är ett bra arbettsätt. Inom pragmatismen förespråkar 

Dewey (2002) ämnesintegrering och tematisering för att elever ska kunna se på 

vilket sätt de olika kunskaperna hänger samman och påverkar varandra. 

Integreringen kan med fördel göras utomhus och i miljöer där kunskapen är relevant 

(a.a.). Lärarna i den rådande studien är överlag positiva till att använda sig av 

utomhusundervisning. Vissa ser det till och med som en förutsättning för att nå 

målen. 

 

Genom tidigare erfarenheter har vi sett att mycket av det som både Norén-Björn 

(1993a) och Waite (2010) tar upp stämmer. Många elever är allt mer stillasittande i 

dagens samhälle och föräldrar arbetar allt mer och har därför inte samma möjlighet 

att ge sina barn erfarenhet av utevistelse. Då även skolan har tiden som en 

begränsande faktor skulle utomhusundervisning gynnas av en integrering med andra 

ämnen för att den på så vis ska kunna ske mer frekvent. Därför bör man som lärare 

enligt Dewey (2002) arbeta med teman för att eleverna ska få ut så mycket som 

möjligt av undervisningen. 

 

För att kunna erbjuda elever bra och motorikfrämjande aktiviteter har Hui-Tzu Wang 

(2007) kommit fram till att lärares utbildning är av betydelse. För att lärarna ska bli 

säkrare i sin lärarroll i utomhusundervisningen anser många lärare i den föreliggande 

studien att utbildning i utomhuspedagogik behövs. Carrier (2009) beskriver i sin 

studie att en handledare som ger tips och idéer i undervisningen kan hjälpa lärare att 

bli säkrare i utomhusundervisningen. En liknande tanke som kommit fram hos 
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lärarna på undersökningsskolorna är att de vill utbyta tankar och erfarenheter med 

varandra i arbetslaget för att bli säkrare i lärarrollen.  

 

Många av lärarna i den genomförda studien uttryckte vikten av att kommunicera med 

sina kollegor för att få tips och idéer vilket skulle kunna vara ett alternativ till det 

Carrier (2009) beskriver. Detta anses som tillförlitligt resultat med tanke på det Hui-

Tzu Wang (2007) beskrivit i sin studie om att lärares utbildning är av betydelse. 

Lärarna blir mer säkra i utomhusundervisningen om utbildning och erfarenhet finns 

och undervisningen blir även bättre för eleverna enligt Hui-Tzu Wang (2007).  

 

6.1.3 Lära genom lek 
 

Norén-Björn (1993a) beskriver att barn lär genom lek. Lärarna i studien anser att lek 

sker mer frekvent i utomhusmiljöer där eleverna har mycket utrymme för lek och 

därför menar lärarna att utomhusundervisning är viktigt i skolan. Många lärare i 

Waites (2010) studie anser att utomhusundervisning inte passar de äldre eleverna 

eftersom undervisningsformen förknippas med lek. Många lärare i den genomförda 

studien anser att leken är ett bra sätt att arbeta på för att främja inlärningen och att 

utomhusundervisning är bra då den stimulerar eleverna att utveckla motoriken under 

lustfyllda former. Utomhus kan man enligt lärarna jobba i teman och liknande 

arbetssätt vilket enligt Egidius (2008) ses som ett effektivt arbetssätt inom 

pragmatiken. Då eleverna genom ett tematiskt arbetssätt kan lära genom att göra, 

learning by doing, förstärks kunskaperna på ett fördelaktigt sätt (a.a.). 

 

Elevers motorik utvecklas mer under lustfyllda former och lärare bör därför ta vara 

på leken i utomhusundervisningen. Lärare kan grunda lektionsplaneringar i leken för 

att på bästa sätt stimulera elevers lärande. Dessa tankar grundar vi hos Norén-Björn 

(1993a) som anser att lärare bör ta vara på elevers lek i inlärningen. Inlärning som 

sker genom lek är ett praktiskt arbetssätt vilket inom pragmatiken förespråkas enligt 

Egidius (2008). Ett tematiserat arbetssätt kan baseras på eller innehålla lek vilket kan 

främja elevers inlärning. 

     

6.2 Vad anser lärarna om möjligheterna till 

motorikarbete på skolgården? 
 

Här ges en beskrivning av lärarnas olika tankar om skolgården som en miljö för 

motorikarbete. Avsnittet inleds med en beskrivning av skolgårdens utformande och 

följs av en avslutande rubrik om rörelser i olika miljöer. 
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6.2.1 Skolgårdens utformande   
 

Haug m.fl. (2010) har kommit fram till att många skolgårdar består av öppna ytor 

som exempelvis fotbollsplaner, där eleverna endast kan utföra en aktivitet. Lärarna 

på undersökningsskolorna menar att de öppna ytorna är för många och att de inte 

stimulerar och lockar alla elever till rörelse. För att de öppna ytorna ska tilltala 

eleverna föreslår en lärare att hagar, sifferrutor m.m. skulle kunna ritas upp av 

vaktmästare för att intressera eleverna att röra sig och utveckla sin motorik på dessa 

platser.  

 

Både lärarna och idrottslärarna efterfrågade naturliga och skogsliknande inslag på 

skolgården som tilltalar och främjar elevers motorik. Norén-Björn (1993a) menar att 

en av skolgårdens viktigaste uppgifter är att stimulera eleverna till att vilja använda 

den och på så vis utveckla sin motorik. Alla lärare ser förbättringsmöjligheter med 

sina respektive skolgårdar även om de flesta är nöjda med den. De lärare som sa sig 

vara missnöjda med skolgården uppgav trasigt material som den största orsaken för 

deras missnöje.  

 

Olsson (1995) skriver att de äldre elevernas behov har åsidosatts och att skolgården 

är bättre anpassad för de yngre eleverna. På en av undersökningsskolorna uttrycker 

en lärare att eleverna har lekt färdigt på skolgården efter några år. För att förhindra 

att elevernas entusiasm för materialen på skolgården avtar med åldern har en skola 

delat upp skolgården i tre olika delar anpassade för de olika åldrarna. Det här gjorde 

att elevernas intresse för skolgården inte avtog på samma sätt vilket enligt lärarna 

gynnade elevernas motorik.   

 

En lärare i studien uttryckte sitt missnöje med att hon som lärare inte blir tillfrågad 

vid utformandet av skolgården. Hon anser att lärarna har värdefulla kunskaper som 

bör ta tillvaras på för att de nya materialen och miljöerna ska främja motoriken. För 

att skolgården på bästa sätt ska intressera eleverna att vilja röra sig är det bra om 

eleverna får vara med och utforma den, säger en av lärarna. Det framkom att både 

lärarna och idrottslärarna ansåg att skogsliknande miljöer på skolgården engagerar 

eleverna. Med tanke på detta skulle en skolträdgård kunna vara en bra möjlighet för 

att stimulera elevernas motorik på bästa sätt (Olsson, 1995).  

  

I intervjuerna framkommer att både lärarna och idrottslärarna tycker att skolgården 

är en specialgjord och anpassad miljö för eleverna. I den sortens miljö ställs det, 

enligt Olsson (1995), stora krav på att den ska utmana eleverna på ett bra sätt. På 

skolgården finns mycket material där användningsområdet är givet och på grund av 

detta utmanas inte alla elever på ett bra sätt. Norén-Björn (1993a) skriver att 

skolgården bör vara rikligt utformad med utmanande och vackra miljöer för att få 

eleverna att vilja leka och röra på sig. Lärarna i den utförda studien menar att många 

förskolors gårdar är bättre utformade för att tilltala den aktuella målgruppen än vad 

skolgårdarna är. Detta kan vara en anledning till att lärarna ofta väljer att förlägga 

utomhusundervisningen i skogen istället för på skolgården. Idrottslärarna i studien 
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menar att de kan använda mycket av de olika ytorna som finns på skolgården i sin 

undervisning, både de ytorna där material finns men också de öppna ytorna. 

 

En öppen yta som består av uppritade hagar eller sifferrutor som en lärare i 

genomförd studie berättar om finns mer eller mindre frekvent på alla skolgårdar och 

bjuder in till mer lustfyllda rörelser. De öppna ytorna är dock även de viktiga då 

dessa ibland är ämnade för diverse bollsporter som Haug m.fl. (2010) har kommit 

fram till. Det är viktigt att skolgården är variationsrik med tanke på dess uppgift som 

Norén-Björn (1993a) beskriver att skolgården har. De anser att skolgården har som 

uppgift att stimulera alla eleverna till att vilja använda skolgården och därmed 

utveckla sin motorik.  

 

Förutom de traditionella lekredskapen på skolgården behövs även naturliga och 

skogsliknande inslag. I dessa miljöer kan idrottslärare förlägga sin undervisning då 

motoriken stimuleras i olika miljöer. Idrottslärarna kan på så vis hjälpa eleverna att 

hitta aktiviteter som passar just dem att utföra på rasterna. Tyvärr finns inte alltid 

dessa möjligheter då skogen inte finns i närheten av skolgården men då kan det vara 

värt att överväga möjligheterna till en skolträdgård som Olsson (1995) beskriver som 

en god möjlighet för att stimulera både yngre och äldre elevers behov. Precis som en 

lärare i genomförd studie uttryckte tror vi också att det kan vara bra om både lärare 

och elever får större inflytande när skolgården ska utformas. Det är trots allt dessa 

som ska använda skolgården dagligen under såväl raster som på undervisningstid.  

 

6.2.2 Rörelser i olika miljöer  
 

Enligt Lindholm (1995) är skolgården traditionellt utformad med olika lekredskap. 

Lärarna i den genomförda studien efterlyser en mer naturlig och varierad miljö som 

komplement till den traditionella miljön. En lärare berättar om ett arbetssätt som 

liknar det Hui-Tzu Wang (2009) använt i sin studie där eleverna fick utföra rörelser 

de redan kunde för att sedan utveckla dem till nya rörelser. I lärarens undervisning 

får eleverna först lära sig att utföra rörelser inomhus för att de senare ska kunna 

utföra dem utomhus. Det här gjorde läraren för att hon ansåg att en rörelse är mer 

motorikkrävande utomhus. Syftet med det här arbetssättet är att eleverna ska få lära 

sig utföra rörelsen innan de applicerar den i en mer naturlig miljö med varierande 

underlag. En idrottslärare i studien använder sig ibland av ett liknande arbetssätt. 

Idrottslärarens syfte med att introducera en övning inomhus är att eleverna lättare ska 

uppfatta instruktionerna.  

 

Valet som läraren gjorde då hon introducerade en rörelse inomhus grundar sig, precis 

som andra val lärare gör, på vilket syfte de har med lektionen och vad de vill att 

eleverna ska ha lärt sig när lektionen är slut. Idrottsläraren i studien hade inte samma 

avsikt med att introducera rörelsen inomhus och det kan bero på att de använder sig 

av utomhusarenan i större utsträckning an vad de andra lärarna gör. En bra början när 

vi ska lära oss en ny rörelse är att använda sig av det arbetssätt som Hui-Tzu Wang 

(2009) använt i sin studie. Det arbetsätt som de använt sig av är bra för då 
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presenteras eleverna för en ny rörelse ett steg i taget vilket gynnar många osäkra barn 

och elever.  

6.3 Vad anser lärarna om möjligheterna till 

motorikarbete i skogen? 
 

Nedan redovisas lärarnas tankar om motorikarbete i skogen vilket är uppdelat i 

följande rubriker: regelbundna besök, rörelser i skogen samt motivation.  

 

6.3.1 Regelbundna besök 
 

En lärare sa att om de regelbundet går till skogen med eleverna lär sig eleverna snart 

att detta är som vilket klassrum som helst och att reglerna är som i klassrummet. Blir 

skogsutflykterna ”happenings” som sker någon gång ibland kommer reglerna att 

behöva upprepas vid varje tillfälle. Liknande tankar fanns hos en idrottslärare som 

använde skogen regelbundet och sa att detta gjorde att eleverna inte upplevde någon 

skillnad på skogen och idrottshallen som undervisningsmiljöer. Ederlöf och Larsson 

(2007) anser att det är viktigt att ha en frekvent användning av skolskogen för att 

undervisningen utomhus inte ska bli mer krävande för läraren än vad den är i 

klassrummet. Lärarna i studien menar att en förutsättning för frekvent 

utomhusundervisning är att skogen finns i närheten av skolan och inom tidsramen för 

en lektion. Då lärarna arbetade med teman med eleverna blev besöken mer 

regelbundna och skogen blev mer som ett klassrum enligt lärarna. Då temaarbete, 

enligt Egidius (2008), förespråkas av pragmatismen ses ett ämnesintegrerat arbete i 

form av tema som ett positivt arbetssätt som mycket väl kan användas i 

utomhusmiljöer. 

 

För att det skulle ske någon undervisning i skogen menade lärarna att besöken där 

bör vara frekventa. Då frekventa besök ska bli möjliga bör skogen ligga nära skolan 

för att lärare och elever ska kunna ta sig dit utan tidspress. Dewey (2002) beskriver 

att skolan bör komma närmare miljön och då är det en fördel om skogen ligger nära 

skolan för att lärande där ska kunna ske. Lärarna nämnde att då de arbetar med teman 

blir skogsbesöken mer frekventa. Temaarbeten gör att många ämnen vävs samman 

och tiden i skogen kan på så vis bli längre, då fler lektioner kan läggas där. Egidius 

(2008) skriver att inom pragmatiken förespråkas temaarbeten eftersom de oftast 

innehåller flera olika ämnen och på så vis ger eleverna en bredare kunskap.   

         

6.3.2 Rörelser i skogen 

           
Ericsson (2005) beskriver i sin studie att skogen är ett bra komplement till 

idrottshallen. Lärarna och idrottslärarna i undersökningsskolorna anser att de i 

skogen på ett bättre sätt kan se elevernas motoriska förmåga och de ser denna som en 

helhet. Den delas inte upp i fin- och grovmotorik eftersom de två har en stark 

koppling till varandra (Boyle, 2007). För att eleverna ska utveckla en god motorik 
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måste man som lärare arbeta med både stora och små rörelser (Jagtøien m.fl., 2002). 

Genom exempelvis skogsfotboll, räkneuppgifter och fria aktiviteter i skogen 

stimulerar lärarna och idrottslärarna på undersökningsskolorna både stora och små 

rörelser hos eleverna. Många aktiviteter som lärarna berättar om stimulerar hela 

elevens motorik då eleverna på ett lustfyllt sätt får vänja sig vid sin kropp.  

 

Alla lärare i studien anser att motoriken utvecklas genom allt eleverna gör med sin 

kropp. Fjørtoft (2001) har kommit fram till att elever rör sig mer spontant och fritt i 

en skogsmiljö och att miljön hjälper eleverna att utveckla en god motorik. De 

intervjuade lärarna föredrar skogen för motorikarbete då den bedrivs under lustfyllda 

former som stimulerar elevers fantasi. Enligt Nobel (1982) är vuxna ofta låsta i sitt 

tankesätt om att inlärning måste ske med papper och penna men elevers rörelsebehov 

främjas genom leken och med detta som syfte kan undervisning bedrivas utomhus i 

skogsmiljö (Nobel, 1982). 

 

Genom att bedriva undervisning i skogen kan både lärarna och idrottslärarna på 

undersökningsskolorna se och stimulera elevers motorik på ett gynnsamt sätt. 

Skogen är enligt lärarna en bra miljö att arbeta med elevers motorik i och där kan 

olika former av uppgifter och lekar utföras med fokus på motoriken. Eftersom 

skogen, enligt Fjørtoft (2001), hjälper eleverna att utveckla motoriken bör lärarna 

använda skogen i undervisningen. Barn lär genom lek enligt Norén-Björn (1993a) 

och Fjørtoft (2001) menar att i skogen stimuleras elevers fantasi vilket gör att 

eleverna leker mer. Därför är utomhusundervisning i skogsmiljö något som lärare bör 

ta tillvara på och använda sig av. 

 

6.3.3 Motivation 

  
Elever är enligt de intervjuade lärarna mer positiva till att vistas i skogen än på 

skolgården då de inte vistas i den här miljön dagligen. Det gör att undervisningen i 

skogen är mycket uppskattad av eleverna menar lärarna. Detta stämmer överrens 

med det Mygind (2009) har kommit fram till om att elever uppskattar undervisning 

som sker i skogen. Smeds m.fl. (2011) visar att detta beror på att det i 

utomhusundervisning bedrivs mer praktiskt arbete som motiverar eleverna. Lärarna 

ger under intervjuerna otaliga tips och idéer på praktiska arbetssätt som kan användas 

i utomhusundervisningen och som främjar elevers motorik, exempelvis känselbanor, 

placera hopprep som länder samt skogsfotboll.  

 

Norén-Björn (1993b) ger förslag på olika aktiviteter med de fyra elementen beroende 

på årstid. I analysen av respondenternas svar kom det fram att snö är ett tacksamt 

material att arbeta med tillsammans med eleverna under vinterhalvåret. Snön kan 

hjälpa lärarna att främja elevers motorik genom olika konstruktionslekar i 

undervisningen. 
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Olika praktiska arbetssätt som med fördel kan genomföras i skogen motiverar 

eleverna till inlärning och lärarna i studien menar att undervisning i skogen gör 

eleverna mer positiva till undervisningen. Praktiska arbetssätt kan jämföras med 

learning by doing som beskrivs av Egidius (2008) där elever lär sig genom att göra 

och inte genom traditionell katederundervisning. Genom att elever blir mer 

motiverade samtidigt som de får utöva inlärning i praktiska former kan inlärningen 

bli optimal. 

 

6.4 Skolgården eller skogen för motorikarbete? 

  
Skolgården ska ses som en pedagogisk resurs enligt Lindholm (1995) och Norén-

Björn (1993a) anser att lärare med fördel kan använda skolgården i undervisningen. 

Lärarna uttrycker liknande tankar men framhåller att de olika material som finns på 

skolgården inte är tillfredsställande i motorikarbetet, då mycket material är trasigt 

och därmed inte uppfyller sin funktion. En idrottslärare i den genomförda studien 

framhåller att det endast är hans egen fantasi som stoppar honom till att använda 

skolgården i undervisningen. I Szczepanskis (2008) studie framkommer det att 

många lärare inte har samma inställning som denna idrottslärare utan känner sig 

istället osäkra inom utomhusundervisningen. 

 

I analysen av respondenternas svar framkom att lärarna i motorikarbetet föredrar 

skogen framför skolgården då skogen består av varierande underlag och på så vis 

lämpar sig bättre för detta ändamål. Liknande resultat har Mygind (2009) kommit 

fram till i sin studie. Ytterligare en anledning till att lärarna på 

undersökningsskolorna föredrog skogen för motorikarbete kan vara att flera av 

skolgårdarna var begränsade. Både lärarna i studien och den tidigare forskningen 

framhäver att skogen är en ultimat miljö för motorikarbete då den naturliga miljön 

utmanar eleverna på ett annat sätt än vad skolgården kan göra. Skolgården kan 

mycket väl lämpa sig för motorikarbete om det där finns olika miljöer och platser för 

motorikträning. Eleverna befinner sig dock där under raster och det kan göra att 

denna miljö inte är lika motiverande som skogen. I studien framkommer att skogen 

är den plats lärarna föredrar för motorikarbete.  

 

6.5 Sammanfattning 
 

I leken främjas inlärningen och den ultimata miljön för inlärning är utomhus där det 

finns mycket utrymme för eleverna att röra sig på. Generellt rör sig elever mer 

spontant och fritt utomhus vilket gör att deras motorik kan utvecklas på ett 

fördelaktigt sätt. Lärarna och idrottslärarna i studien har liknande tankar om 

utomhusundervisning men idrottslärarna ser fler möjligheter till det då deras 

undervisning ofta bedrivs utomhus. Analyserna av lärarnas svar visar att lärare i 

skolorna är positiva till utomhusundervisning men anser att mer utbildning behövs.  
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Många lärare i studien är nöjda med skolgården ur ett motorikperspektiv men 

använder skogen mer frekvent för att bedriva utomhusundervisning i då den här 

miljön motiverar och utmanar eleverna mer än vad skolgården gör. En förutsättning 

är dock att skogen finns i närheten av skolan och att de på kort tid kan ta sig dit. 

Skolgården kan enligt lärarna vara bättre utformad för att främja elevernas motorik 

om lärarna själva får vara med och påverka skolgårdens utformande. För att kunna 

bedriva pedagogisk undervisning i skogen anser alla lärare i studien att 

undervisningen i skogen måste ske frekvent för att det inte ska bli en ”happening” 

som sker vid enstaka tillfällen. Lärarna föredrog skogen för motorikarbetet eftersom 

denna utmanar eleverna att tänka fritt på ett annat sätt än vad skolgården gör.  

 

6.6 Fortsatt forskning 

 

Ett förslag till fortsatt forskning är att jämföra svaren från lärare som har utbildning 

inom utomhuspedagogik med de lärare som inte har det för att kunna belysa 

skillnader eller likheter mellan dessa.  

 

Fortsatt forskning kan även beröra elevers perspektiv på rörelser i olika 

utomhusmiljöer. Intervjuer av elever kan utföras för att undersöka elevers intresse för 

rörelser överlag och i olika miljöer. Studien skulle även kunna omfatta intervjuer av 

lärare med syftet att jämföra elever och lärares perspektiv för att upptäcka eventuella 

likheter och skillnader. 

 

Ytterligare ett förslag till fortsatt forskning är att undersöka om elever med motoriska 

funktionsnedsättningar integreras med övriga elever i utomhusundervisningen och 

hur detta i så fall utförs på bästa sätt. Olika skolor kan jämföras för att se på olika 

möjligheter till integrering.  

 



38 

7 REFERENSLISTA 
Boyles, C.M. (2007) An analysis of the efficacy of a motor skills training programme 

for young people with moderate learning difficulties. International journal of 

special education. Vol.22, Nr. 1, 2007, s.11-23. 

Carrier, S. (2009) The Effects of Outdoor Sciences Lessions with Elementary School 

Students on Preeservice Teachers’ Self-Efficacy. Journal of Elementary 

Science Education. Vol. 21, Nr.2, 2009, s.35-48. 

Dewey, J. (2002) Individ, skola och samhälle – pedagogsika texter. Natur och kultur: 

Stockholm.  

Ederlöf, B och Larsson, S.O. (2007) Lära med skolskogen. Skogen i skolan: Umeå.  

Egidius, H. (2008) Psykologilexikon. Natur och kultur: Stockholm. 

Ericsson, I. (2002) Forskningsprojektet motoriken i skolan. Tidskrift i Gymnastik och 

Idrott, Vol. 2, s.20-24.    

Ericsson, I. (2003) Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer – en 

interventionsstudie i skolår 1-3.Diss. Malmö högskola. Malmö: högskola. 

Ericsson, I. (2005) Rör dig – Lär dig. Sisu idrottsböcker: Malmö.  

Fjørtoft, I. (2001) The Natural Enviroment as a Playground for Children: The Impact 

of Outdoor Play Activities in Pre-Primary School Children. Enviromental 

Education. Vol. 29, Nr. 2, 2001, s.111-117.   

Haug, E., Torsheim, T., Sallis, J.F. och Samdal, O. (2010) The characteristics of the 

outdoor school enviroment asociated with physical activity. Health education 

research, Vol. 25, Nr. 2, 2010, s.248-256. 

Hedberg, P. (2004)  Att lära in ute – Naturskola. I Lundegård, I., Wickman, P.O. och 

Wohlin, A. (red) Utomhusdidaktik. Studentlitteratur: Lund.    

Holmqvist, A. (2012) M:s nya förslag – gympa varje dag. Aftonbladet, 2012-11-13 

Hui-Tzu Wang, J. (2009) A Studie on Gross Motor Skills of Preschool Children. 

Journal of Research in Childhood Education. Vol. 19, Nr.1 2009, s.32-43.  

Hyndman, B., Telford,A., Finch, C.F. och Benson, A.C. (2012) Moving Physical 

Activity Beyond the School Classroom: A Social-ecological Insight for 

Teachers of the facilitators and barriers to students’ non-curricular physical 

activity. Australian Journal of Teacher Education. Vol. 37, Nr.2, 2012, s.24.    

Jagtøien, G. L., Hansen, K. och Annerstedt C. (2002). Motorik, lek och lärande. 

Multicare förlag, Göteborg. 

Krag Jacobsen, J. (2011) Intervju – konsten att lyssna och fråga. Studentlitteratur: 

Lund.  

Lantz, A. (2007) Intervjumetodik. Studentlitteratur: Lund. 

Lindholm, G. (1995)  Skolgården - vuxnas bilder - barnets miljö. Diss. Sveriges 

lantbruksuniversitetet, Alnarp: Univ.   

Mygind, E. (2009) A comparison of childrens’ statements about social relations and 

teaching in the classroom and in the outdoor enviroment. Journal of Adventure 

Education & Outdoor Learning. Vol. 9, Nr.2, 2009, S.151-169.  

Nobel, A. (1982) Skolgården parker och trädgårdar som läromedel. 

Skolöverstyrelsen: Stockhom.     

Nordlund, A., Rolander, I., Larsson, L., (2004) Lek, idrott, hälsa: rörelse och idrott 

för barn. 1, Ute. Liber: Stockholm 

Norén-Björn, E. (1993a) En bra skolgård för lek och utveckling I Norén-Björn, E., 

Mårtensson, F. och Andersson, I. (red) Uteboken. Liber: Stockholm. 

Norén-Björn, E. (1993b) Förskolan – min roll som pedagog utomhus I Norén-Björn, 

E., Mårtensson, F. och Andersson, I. (red) Uteboken. Liber: Stockholm. 



39 

Olsson, H. och Sörensen, S. (2011) Forskningsprocessen – kvalitativa och 

kvantitativa perspektiv. Liber: Stockholm. 

Olsson, T. (1995) Skolgården- det gränslösa uterummet. Liber: Stockholm.   

Patel, R. och Davidsson, B. (2011) Forskningsmetodikens grunder. Studentlitteratur: 

Lund. 

Roze, E., Meijer, L., Van Braeckel, K.N.J.A., Ruiter, S.A.J., Bruggink, J.L.M. and 

Bos, A.F. (2010) Developmental Trajectories From Birth to School Age in 

Healthy Term-Born Children. Pediatrics. Vol. 126, Nr. 5, 2010, s.1134 -1143. 

Ryen, A. (2004) Kvalitativ intervju – från vetenskapeteori till fältstudier. Liber: 

Stockholm. 

Smeds,P., Jeronen,E., Kurppa, S., och Vieraankivi., M.L. (2011) Rural camp school 

eco learn – Outdoor education in rural settings. International Journal of 

Enviroment & Science Education. Vol. 6, Nr. 3, S.267-291.  

Szczenpanski, A. (2007) Uterummet – ett mäktigt klassrum med många lärmiljöer I 

Dahlgren, L.O., Sjölander, S., Strid, J.P och Szczenpanski, A. (red) 

Utomhuspedagogik som kunskapskälla – närmiljö blir lärmiljö. 

Studentlitteratur: Lund.  

Szczepanski, A. (2008) Handlingsburen kunskap - lärares uppfattningar om 

landskapet som lärandemiljö. Lic. – Avh., Linköpings universitet, Linköping: 

Univ  

Waite, S. (2010) Losing our way? The downward path for outdoorlearning for 

children age 2-11 years. Journal of Adventure Education & Outdoor learning. 

Vol. 10, Nr.2, 2010, s.111- 126.  

Wilhelmsson, B. (2012) Teachers´ intentions for outdoor education: conceptualizing 

learning in different domains. Lic.- Avh., Umeå Univesitet, Umeå: Univ  

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Woolner, P., McCarter,S., Wall, K,. och Higgins, S. (2012) Changed learning 

through change space: when can a participatory approach to the learning 

environment challenge preconceptions and alter practice? Improving Schools. 

Vol. 15, Nr.45, (2012) s.46-60.  



1 

 

 

Intervjuguide                                                                Bilaga 1  

 

 

1. Lokal fråga till en skola: Berätta om skolans profil ”skola i rörelse”. 

 

2. Vad har ni för tillgångar till olika utomhusmiljöer? 

 

3. Vad är din uppfattning om att arbeta med elevers motorik utomhus?  

 

4. Hur tänker du kring att arbeta med elevers motorik i skogen och på 

skolgården? 

 

5. Vilken är den perfekta miljön för motorikarbete utomhus? 

 

6. Hur stimulerar skolgården eleverna till att utveckla sin motorik?  

 

7. Hur stimulerar skogen eleverna till att utveckla sin motorik? 

 

8. Hur använder du material (lekmaterial, gymnastikredskap, naturmaterial) i 

motorikarbetet? 

 

9. På vilket eller vilka sätt ger något material bättre förutsättningar för att arbeta 

med motoriken utomhus? 

 

10. Är det något mer du kan berätta kring möjligheterna att arbeta med motorik 

utomhus? 

Eventuella följdfrågor: 

Hur syns detta i din undervisning? 

Hur tänkte du då? 

Kan du ge något exempel? 

Kan du utveckla det lite? 
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Mailkontakt       Bilaga 2 

 

Hej! 

Jag heter Camilla Larsson och skriver med min kurskamrat Malin Edström en 
c-uppsats på Linnéuniversitetet om barns motorik. Vi läste förra terminen 
kursen idrott och hälsa.  Vi skulle nu vilja intervjua dig om dina uppfattningar 
kring elevers motorik i olika utomhusmiljöer. Intervjun tar cirka 15 minuter 
och det skulle betyda mycket för oss om du kunde tänka dig att ställa upp. Vi 
skulle vilja komma och intervjua dig någon gång under nästa vecka, torsdag 
och fredag den här veckan (v.49) funkar också liksom v.51. Vi är flexibla och 
kan komma när som i princip bestäm du en tid som passar. 

  

Du når oss på  

mail: xx22xx@student.lnu.se 

telefon: 073-xxx xx xx 

Med Vänliga Hälsningar Camilla Larsson och Malin Edström 

  

 

 

mailto:xx22xx@student.lnu.se

