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Förord  
 
Vi har båda läst matematik och naturvetenskap som inriktning och har även läst 
utomhuspedagogik tillsammans. Intresset för naturen blev starkare hos oss båda när vi läste 
kursen utomhuspedagogik och då bestämde vi oss för att vårt examensarbete skulle handla om 
utomhuspedagogik.  
 
Vi bestämde att vi skulle jobba enskilt vissa dagar och tillsammans andra och att Pedagogen 
skulle bli vår träffpunkt. Vi har dels suttit och skrivit var och en för sig och dels har vi 
sammanställt tillsammans. Vi hade hela tiden kontakt med varandra via telefon och e-post. 
Både undersökningarna och samarbetet mellan oss var lärorikt och inspirerande vilket gav ett 
bra resultat som vi skulle kunna använda oss av i vår framtida roll som lärare. 

 
Tack  
 
Vi vill tacka alla som på ett eller annat sätt hjälpt oss med vårt arbete. Ett stort tack vill vi 
även rikta till de pedagoger, föräldrar och barn som deltagit i vår undersökning. Dessa 
personers medverkan gjorde det möjligt för oss att genomföra vårt examensarbete.  
 
Vi vill särskilt tacka vår handledare, Bo Andersson, som handlett oss genom vårt arbete och 
för att han funnits tillhands när vi behövt honom.  
 
Sist men inte minst vill vi tacka oss själva för ett bra och gott samarbete. Det fanns vissa 
dagar som var mer givande än andra och vi lyckades väl med att ge varandra stöd och 
uppmuntran när det verkligen behövdes. Det gav oss ett bra resultat och vi skaffade oss mer 
kunskap om utomhuspedagogik som vi kommer att ge till våra elever i vår framtida yrkesroll. 
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Abstract 
Examensarbete inom lärarutbildningen 
 
Titel: Utomhuspedagogik, ”Allt man gör inne kan man även göra ute för att förstå mera”. 
 
English title: Outdoor education 
                      “Everything you can do indoors you can do outdoors to understand more”. 
 
Författarna: Leila Aminizadehfard och Zeynep Tural 
 
Termin och år: Våren 2010 
 
Kursansvarig Institution: LAU 370: Sociologiska Institutionen 
 
Handledare: Bo Andersson 
 
Examinator: Magnus Hermansson Adler 
 
Rapportnummer: VT10-2611- 027 
 
Nyckelord: Utomhuspedagogik, I Ur och Skurverksamhet, möjligheter och hinder  
 
Sammanfattning 
Bakgrund 
Vår tanke är att skriva om "I Ur och Skurverksamheter som använder utomhuspedagogiken som pedagogisk 
metod” - beskriva olika tillvägagångssätt och vilka hinder och möjligheter som kan finnas. Vi utgår från tidigare 
forskning, litteratur och egna undersökningar i verksamheter som är inriktade på utomhusaktivitet. 
  
Syfte 
Syftet med arbetet är att undersöka de möjligheter respektive hinder som finns i samband med I Ur och 
Skurverksamheter som har utomhuspedagogik som en pedagogisk metod. Samtidigt vill vi med det här arbetet 
belysa för alla berörda parter om att naturen är öppen och tillgänglig och har särskilda möjligheter. Vi vill visa 
de naturliga tillgångar med en lång kulturell historia som under alla tider funnits tillhands för oss pedagoger för 
att kunna utföra vårt arbete på ett bättre och effektivare sätt. Tonvikten i arbetet läggs huvudsakligen på 
metodens möjligheter och hinder.  
    
Metod och material 
Forskningsläget knyts till undersökningarnas frågeställningar samt därmed även till fråga och svar på enkäter 
och utifrån observationer. Metoden som vi har använt består av tre olika enkätundersökningar med olika frågor. 
Två av enkätundersökningarna genomfördes i en I Ur och Skurverksamhet medan den tredje genomfördes i en 
kommunal verksamhet utan någon utomhuspedagogisk profil i sin undervissningsmetod. Observationer utfördes 
inom båda verksamheterna. 
    
Resultat 
Resultaten är inte omedelbart generaliserbara för något mera än de verksamheter som undersökts. Vår 
undersökning visar på att utomhusvistelsen ökar barnens lärandeförmåga och tränar upp och utvecklar barns 
motoriska avancemang samt påverkar barnen att använda alla sina sinnen vilket gagnar deras lärande. Tidigare 
forskning samt enkäter och observationer överensstämmer i stort på nästan alla punkter, men vår källforskning 
ger inte svar på frågor, till exempel gällande språkutveckling och kultur. Utifrån resultatet kunde vi dra 
slutsatsen att det fanns företrädesvis fler möjligheter än hinder gällande utomhusvistelser än inomhusvistelser.  
  
Betydelse för läraryrket 
Det här arbetet hjälpte oss komma närmare naturen och lära oss massor av kunskap om utomhuspedagogik inte 
bara teoretiskt utan även i praktiken, vilket vi kommer att ha nytta av i vår framtida yrkesroll som lärare. 
Vi hoppas att resultatet från detta arbete skall gagna både oss som pedagoger och barnens lärare. 
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INLEDNING 

  
Som bekant är Sverige ett avlångt land med en mycket vacker natur. Det känns nästan som 
om man är ett med naturen. Sjöar, skogar, fåglar, insekter, växter och djur lever sida vid sida, 
och vad vore bättre än att vi som pedagoger skulle använda den här fantastiska miljön för att 
försöka lära barnen redan när de är små så mycket som möjligt från dessa olika 
kunskapsområden. 
 
Under vår utbildning har vi varit på olika verksamheter. Under vår sista termin har vi varit på 
två helt olika verksamheter. En av oss var på en I Ur och Skurverksamhet som bedrivs med 
utomhuspedagogisk metod medan den andra var på en vanlig skola som har den traditionella 
metoden. Tanken med detta var att vi ville jämföra och utbyta inhämtad information och 
erfarenheter med varandra. 
 
Vi fick erfara att den "vanliga" verksamheten håller barnen inne när det är dåligt väder, medan 
barnen I Ur och Skurverksamhet är ute oavsett väderlek. 
 
Utomhuspedagogik och naturkursen som vi båda deltog i, visade oss de fantastiska 
möjligheterna som finns utomhus och hur barnen kan lära sig saker och ting på ett roligare 
och mer spännande sätt där. 
 
”I Ur och Skurverksamheten” har ett förflutet inom friluftsliv där både naturen och kulturen 
spelar en stor roll, vilket är viktigt att förmedla till dagens barn. Barn har idag ofta många 
schemalagda fritidsaktiviteter, kanske alltför många, och sedan kan de sitta i flera timmar per 
dag framför någon typ av digitalt media. Därför tycker vi att dagens barn behöver få hjälp 
med att röra sig mera och att använda sin fantasi och kreativitet på andra sätt också. Det är 
därför bra att de vilar, kopplar av och leker spontant i samspel med naturen under skoltiden.  
 
Vi har valt att undersöka utomhuspedagogikens möjligheter respektive hinder inom två olika 
verksamheter. Anledningen till ämnets val är att vi båda blev inspirerade av kursen 
utomhuspedagogik som vi deltog i under samma termin. Kursen har påverkat oss väldigt 
positivt och vi kom på många fina idéer om hur man skulle kunna flytta de olika skolämnena 
från klassens ramar ut till de fria naturmiljöerna. Allt man möter på sin väg där ute innefattar 
både natur och kultur. 
 
Vad vi kom fram till och fann under våra många och långa diskussioner och meningsutbyten 
som handlade om vår barnsyn, där vi reflekterade över våra ståndpunkter när det gäller vikten 
av föräldrasamverkan i lärandeprocessen, och även om vår kunskapssyn, var att 
utomhuspedagogiken är ett utmärkt verktyg utifrån en pedagogisk synvinkel att använda i 
syfte att befrämja barns framsteg och lärande.  
 
Vad vi hoppas på att åstadkomma med vårt arbete är att kunna reta nyfikenheten hos lärare så 
att det blir mera diskussioner, funderingar och reflektioner kring ämnet utomhuspedagogik 
och dess betydelse utifrån ett lärandeperspektiv för våra barn. 
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1 BAKGRUND  

1.1 Vad är utomhuspedagogik?  
 
”Utomhuspedagogik ett tematiskt och ämnesövergripande forsknings- och utbildningsområde. 
Utemiljö och upplevelse är centralt och lärandet förläggs i hög grad till utomhusmiljön.” 
(NCU, Nationellt centrum för utomhuspedagogik) 
 
Vi anser att utemiljön består av natur och kultur och utomhuspedagogik består av hur man lär 
om natur och kultur inom utomhusmiljön. 
 
Utomhuspedagogik är en pedagogisk metod som enligt dem som förespråkar den syftar till att 
skifta mellan den traditionella ”bokliga” lärandet i ett klassrum och lärandet genom fysiska 
upplevelser ute i den fria naturen, dvs. upplevelser i samband med lärandet som stimulerar 
den kunskapsbenägnes alla sinnen och således bättrar på lärandet. Comenius (1999) skriver i 
sin bok: ”Låt detta vara en gyllene regel; Att förevisa allt för alla sinnen, så långt det är 
möjligt, det vill säga, saker som är synliga för synen, de som är hörbara för hörseln. Och kan 
något uppfattas av flera sinnen, förevisa detta för flera sinnen.” (Lundegård m.fl. 2004, s.17)  
 
Utomhusmiljön är en lärandemiljö som är lika viktig som biblioteket eller klassrummet och 
den är alltid en stor och aktuell kunskapskälla. Utomhusmiljön är full av naturmaterial som 
man kan använda för varje ämne och den rika miljön erbjuder oss att studera både nutid och 
framtid inom olika ämnesområden. ”Ja, landskap speglar alltid ´kulturens´ samspel med 
´naturen´. De avslöjar folkets och nationens materiella betingelser vid varje epok i dess 
historia. Gräv i bondens jord, och du skall finna den bästa krönikebok, sa en gång bondsonen 
och författaren Vilhelm Moberg.” (S. Edman, i: E-L. Larsson och G. Öborn, 1995:2) Braute 
och Bang (1997) anser att många av Svenska barn inte känner sin egen närmiljö medan de 
med hjälp av media känner andra länders miljö och kultur. Eftersom det finns ett samband 
mellan natur och kultur kan vi utgå från det sambandet med hjälp av utomhusvistelser och 
därmed hjälpa barn att de bli intresserade av sin egen miljö. Därmed ger vi dem möjligheten 
att förstå sin egen kultur. Braute och Bang (1997) betonar också att ”Varje naturområde har 
sin historia som kan förmedlas, bearbetas och levandegöras tillsammans med barnen” (s.67) 

 
Å andra sidan när man undervisar ute då förstår eleverna till exempel bättre vad de lokala och 
globala kretslopp innebär som är viktiga för både samhället och människan. Ni kommer att 
läsa om de här viktiga fördelarna med utomhuspedagogik mer detaljerat under rubriken 
Möjligheter.  
 
NCU:s definition av utomhuspedagogik lyder: 
 
Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse 
och reflexion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. 
 
Utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde som bl.a. 
innebär: 
 
• att lärandets rum även flyttas ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap. 
 
• att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas. 
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• att platsens betydelse för lärandet lyfts fram.  
 
Förutom dessa punkter anser vi att det finns två punkter till: 
 
• att människans intrång och påverkan bildar kulturen i naturen tillsammans med naturens 
egen förändring och omvandling med tiden. 
 
• att natur, kultur och utomhuspedagogik hänger ihop som en helhet i lärandet. 

1.2 Historik om utomhuspedagogik 
 
Utomhusaktiviteter under olika kategorier har alltid funnits i människans liv som att jaga, 
fiska, promenera, tälta, elda, picknick osv.  Under senare tider har alla dessa aktiviteter 
kommit att sättas in i ett pedagogiskt perspektiv och delats in i olika kategorier för att kunna 
läras ut på ett bra sätt i både natur- och i skolmiljön. 

När man studerar utomhuspedagogikens rötter så beskriver Brügge och Szczepanski (Brügge, 
Glantz & Sandell 2007) i boken Friluftslivets pedagogik (2007) att rötterna ligger långt före 
Kristi födelse. Aristoteles (384-322 f. Kr.) hade tidigt en idé som utgick från människans 
sinnen och erfarenheter. Enligt Aristoteles skapas verkligheten genom människans 
erfarenheter och sinnen. Flera hundra år efter Aristoteles, förde den tjeckiska pedagogen 
Johann Amos Comenius (1592-1670) vidare Aristoteles idé och han studerade sin trädgård i 
ett verkligt lärande för att bevisa sina tankar och idéer. Hans skrifter handlade om hur 
människans sinne används för lärande, han menade att kunskapen blir mer givande när man 
luktar, rör, känner och agerar. ( Ibid. 2007) Jean-Jacques Rousseau (1712-1784) påpekade i 
sin bok Émile eller Om uppfostran hur viktiga möten mellan barnet och verkligheten är under 
uppväxttiden. (Ibid. 2007) En annan forskare, schweizaren Johann Heinrich Pestalozzi (1746-
1827), studerade inlärningsteorin vidare och kom också fram till att människans sinnen är 
viktiga för all kunskapsinsamling och lärandet. (Ibid. 2007)  

Friedrich Fröbel (1782-1852) studerade vidare Pestalozzis metoder och hans tankar blev en 
bok, Människans fostran, som hjälpte till att starta metodologin i utomhuspedagogiken. (Ibid. 
2007) Alternativpedagogikens förespråkare Ellen Key (1849-1926) som skrev Barnets 
århundrade, var en av de pedagoger som tyckte om att använda utomhusmiljön i sin 
undervisning och hon ansåg att det verkliga livet var en utgångspunkt för lärande och 
kunskap. (Ibid. 2007) Maria Montessori (1870-1952) var också en av företrädarna 
som menade att naturen skulle ses som ett läromedel, att kroppen är med i lärandeprocessen 
samt att miljön runt skolan är en viktig del i barnens värld. (Ibid. 2007) Utbildningsfilosofen 
Paulo Freire (1921-1997) ville lyfta fram betydelsen av utomhusaktiviteter och ansåg att man 
ska lära sig genom att göra. (Ibid. 2007) Enligt Brügge och Szczepanski (Brügge, Glantz & 
Sandell 2007) har amerikanerna Pierce och James grundat den pragmatiska pedagogiska 
skolan som har stor betydelse för utomhuspedagogikens utveckling. De ansåg att det är en 
kombination av naturen och våra sinnen bildas nya erfarenheter i vår kunskapskälla. Den 
amerikanska pragmatikern John Deweys (1859-1952) forskning stiger nu vidare som en 
central tanke inom utomhuspedagogikens tillväxande. Han ansåg att praktisk kunskap är lika 
viktig som teoretisk kunskap och utomhuspedagogiken är en kunskapsform som motsvarar 
människans behov. (Ibid. 2007) Ni kommer att läsa mer om hans syn om utomhuspedagogik i 
det här arbetets senare del.  
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Jean Piaget (1896-1980), utvecklingspsykologen, påstod att kunskapen utvecklas och samlas i 
ett handlingssammanhang och utomhuspedagogiken erbjuder det oväntade mötet med det 
oordnade och skapar en inlärningsmiljö för människan med en spännande upplevelse i 
naturen. (Ibid. 2007) Under andra världskriget i England startade Kurt Hahn (1886-1974) en 
rörelse som kallades ”Outward Bound” och han lyfte fram naturens tilldragande delar, där 
lärandet skulle ske och de etiska ansvarsfulla pedagogerna skulle vara idealiska människor för 
den pedagogiska idén. (Ibid. 2007) Brügge och Szczepanski (Brügge, Glantz & Sandell 2007) 
anser att om man erbjuder eleverna olika lärmiljöer ute i den naturliga miljön, förstärker man 
lärandeprocessen på ett lustfyllt sätt.  

1.3 Vad är I Ur och Skur? 
 
Friluftfrämjandet förklarar begreppet i sin hemsida så här: I Ur och Skur är en pedagogisk idé 
med Friluftsfrämjandets barn- och ungdomsverksamhet som grund. Idag finns det ca 200 I Ur 
och Skurenheter över hela Sverige i form av förskolor, familjedaghem, skolor och fritidshem 
för barn och ungdomar mellan 1 och 6 år. 
 
Barnet befinner sig alltid i centrum i den pedagogiska idén. Den pedagogiska idén har ett 
synsätt som har hänsyn till en värdegrund som omfattar hur barnen är och lär. Grunden till 
den pedagogiska idén ligger på utomhuspedagogiska friluftslivs och evenemangsbaserade 
lärandet. Barn snappar åt sig kunskap genom vistelse i naturen med hjälp av sina sinnen.   
 
Enligt friluftfrämjandets grundbok år 2007 hade vi 200 förskolor, familjdaghem, fritidshem 
och 12 skolor som jobbade med denna pedagogiska idé i Sverige. Verksamheterna som kallas 
”I Ur och Skurverksamhet” har ett avtal med friluftfrämjandet och verksamheten förbinder sig 
att arbeta i enlighet med I Ur och Skur pedagogiken. Verksamhetens betoning ligger alltid på 
att vara ute i naturen. 
 
Pedagoger som jobbar på I Ur och Skurverksamheter strävar efter att se barnens olika 
utvecklingsnivåer, erfarenheter, talanger och behov samt barnens olika sätt att lära sig under 
olika förutsättningar. När barnen är ute i naturen söker de alltid ny kunskap och pedagogens 
roll är att leda på ett lärorikt och spännande sätt så att de tar emot allt som naturen erbjuder. 
 
Man kan läsa på friluftsfrämjandets hemsida läser vi att:  
 
I Ur och Skurs mål är att, med läroplanerna (Lpo-94 och Lpfö-98) som grund, ge barnen 

 kunskap om naturen och förmedla naturkänsla 

 ett ekologiskt synsätt och därmed skapa miljömedvetenhet 

 kunskap om hur man uppträder i naturen och respekterar allemansrätten 

 stimulans i hela sin utveckling genom att använda naturen 

 möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lustfyllt sätt i naturen 

 grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv. 
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1.4 Historik om I Ur och Skur 
 
På friluftfrämjandets hemsida står tydligt angivet hur och när pedagoger började jobba med 
denna pedagogiska idé och den hur utvecklades fram till idag.  
 
År 1983 fick två förskolepedagoger, Susanne Drougge och Siw Linde, den första idén att 
starta en I Ur och Skurverksamhet som baserade sig på Friluftfrämjandets barnmetodik. Första 
förskolan var ett föräldrakooperativ, som startades 1985 på Lidingö. Det tog två år innan 
Friluftfrämjandets styrelse ställde sig bakom idén (1987). Bara efter ett år, 1988, kunde man 
anmäla sig till första kursen i hur man startar en I Ur och Skurverksamhet. Första 
fritidshemmet, som också var ett föräldrakooperativ, startades år 1989 på Lidingö, och under 
samma år startades första kommunala I Ur och Skur- förskolan i Bromma. 1989 fick även en 
förälder från Lidingös första I Ur och Skur- förskola idén att bilda Stiftelsen I Ur och Skur. 
Stiftelsen bildades genom donationer och I Ur och Skur- främjandet bildades som ett 
bindande organ för alla I Ur och Skur. De två förskolepedagoger som väckte första tanken om 
I Ur och Skur fick Skugsmulle stipendiet (1990) för allt arbete som de lagt ned för att sprida 
idén vidare till alla som var intresserade av att jobba med den pedagogiska idén. Mellan 1990 
till 1995 startades flera verksamheter och i juli 1995 avslutades I Ur och Skur-främjandet. 
Verksamheten ingick sedan i Friluftfrämjandets organisation där den fortsatte att utvecklas, 
och en ledning bildades. 1995 startades den första I Ur och Skur skolan för år 1-3 på Lidingö 
under samma tak med den första förskolan och fritidshemmet. Mellan 1995 och 2007 blev I 
Ur och Skurverksamheterna fler och fler och den senaste beräkningen från år 2007 visar oss 
att vi har 186 enheter varav 147 är förskoleenheter, 14 är skolor, 21 familjdaghem, 3 
fritishem, 1 förskoleklass men det stannade inte där och antalet enheter fortsätter att öka.  
(Friluftfrämjandet, 2010-04-02) 
 

2 TIDIGARE FORSKNING 
 
Lundegård m.fl.(2004) hävdar att utomhusmiljön kan variera allt från skolgård, parker, 
staden, landet, skogen, sjöar o.s.v. Den stärker den studerandes personliga upplevelse av olika 
natur- och kulturmiljöers innehåll vilket underlättar lärandesituationen. ”Det som lärjungar 
lära av varandra på skolgården, är tusen gånger nyttigare för dem, än blott det, som kan 
bibringa dem i skolrummet.(Dewey & Dewey, 1917)”(s.16) längre fram i samma bok kan 
man läsa följande citat som författarna hämtade från naturskolans hemsida: ”Vi arbetar för en 
idé; att lära in ute. Positiva upplevelser i naturen är grunden för att förklara ekologiska 
samband och för att förstå miljöfrågorna. Det gäller såväl barn som vuxen. Att få utveckla sin 
känsla för naturen är ett första viktigt steg. Kunskap om naturen börjar i naturen!”(s.65) 
Utomhuslektioner har inte avgränsningar och begränsningar, allting väntar på att bli 
uppmärksammat och utforskat. Böcker och bilder är inte tillräckligt för att eleverna ska lära 
sig det verkliga livet. Vill man erbjuda en mer levande kunskap till sina elever måste man gå 
ut i det levande livet. 
 
Szczepanski m.fl. tillhör en forskargrupp som jobbar på Centrum för Miljö- och 
Utomhuspedagogik (CMU) vid Linköpings universitet och har enats om och beskrivit 
definitionen utomhuspedagogik. I följande citat som hämtats från Szczepanski m.fl. (2006) 
framgår denna definition (2006): 
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”Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan 
upplevelse och reflexion, grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. 
Utomhuspedagogik är dessutom ett tvärvetenskapligt forsknings - och utbildningsområde som 
bl.a. innebär; Att lärandets rum även flyttas ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap, att 
växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas, att platsens betydelse för 
lärandet lyfts fram. (Centrum för Miljö- och Utomhuspedagogik, 2004)” (Didaktisk Tidskrift, 
Volym 16, Nummer 4: 2006, s. 90)   
 
Enligt Szczepanski m.fl. (2006) innebär utomhusvistelse inte bara att ge eleven ett tillfälle till 
frisk luft och motion utan att utomhus utveckla elevens kunskap och stoffet för lärandet. 
Utomhuspedagogik öppnar möjligheterna för ett samspel mellan händelse, fundering och 
uppfattning. (Ibid.91)   
 
Dahlgren & Szczepanski (1997) anser att en skolgård har fler funktioner än att en rastplast. 
T.ex. den är ”ett pedagogiskt laboratorium, en lärobok i alla ämnen, en plats för reflektion, en 
utgångspunkt i praktisk miljölära och kretslopptänkande, en bas för undervisning om vår 
kropp och hälsa, en plats för estetiska upplevelser, ett exempel på undersökande arbetssätt 
och en viktig social funktion som befrämjar relationen elev/lärare/förälder”.(s.44) 
 
 Dahlgren & Szczepanski (1997) sammanfattar artiklar av Grahn m.fl. (1997) och Söderström 
& Blennow (1997) att ”Kunskapen om positiva effekter av naturkontakt i utemiljön och dess 
inverkan på hälsa, motorik och koncentration får inte bli en parentes utan måste omsättas i 
praktisk handling.” (s.45) 
 
Brügge och Szczepanski tycker att naturen inspirerar oss med nya kunskaper och den känslan 
som vi får där i utemiljön ger oss nya möjligheter för vår utveckling för framtiden. De 
sinnliga upplevelserna i utomhusmiljön är mer än teknik och det är ett nytt liv som ligger ute 
och väntar på oss. Friluftslivet hjälper oss att lösa de gemensamma svårigheterna som står i 
vägen och vi använder vår kreativitet och förmåga mer än vi gör inomhus. Fysisk träning är 
en extra bonus som vi får där ute och naturen hjälper oss att uppleva de estetiska ämnena på 
ett levande sätt. När vi är ute på läger så förstår vi mycket bättre hur människor levde förr och 
hur man kan leva ett enkelt liv utan dagens bekvämligheter. Naturen är en källa som ger oss 
nya idéer som vi kan bearbeta i olika ämnen i förskola och skola. (Brügge m.fl. 2007, s.25) 
 
När eleverna är ute i naturen och t. ex har närkontakt med en stubbe och räknar årsringar, då 
förstår de hur kort ett mänskligt liv är jämför med naturens förändring under många år. 
Rådström (1999) påstår att ”Naturen har en egen rytm, som inte alltid överensstämmer med 
den jäktade nutidsmänniskans. Den moderna människans förväntan på att det mesta ska ske 
med alltmer ökad hastighet står i skarp kontrast till den naturens rytm, med vilken årsring 
läggs till årsring hos ett träd i skogen”. (Lundegård m.fl. 2004, s.141) 
 
”Friutrymmet innebär att man som professionell pedagog kan använda olika strategier för att 
elever ska nå uppsatta mål”. (Ibid.141) Lundegård m.fl. (2004) anser att skolan bör ändra sitt 
traditionella sätt att undervisa inomhus och gå ut i naturen och använda alternativa lärmiljöer 
och läromedel för att nå målet som står i läroplanen; ” känna till hembygdens historia och hur 
denna format kulturen” och ” känna igen och namnge några vanligt förekommande växter 
och djur och andra organismer i närmiljön samt känna till deras krav på livsmiljö” 
(Utbildningsdepartementet, 1994)(Ibid.142) 
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Szczepanski anser att, ”Annan forskning slår fast att om du inte har känslorna med dig når du 
heller inte kunskapen. Känslorna når du genom upplevelsen, och vill du uppleva någonting 
måste du lämna ´de fyra väggarnas pedagogik´.” Han forsätter säga i artikeln att man ska 
glömma bort Piagets stadielära för att den är död och om ett barn, som är sex år, är intresserat 
av någonting så lär barnet sig snabbt och kan lika mycket som Piagets tolvåringar. Många 
barn lär sig kretsloppstänkande i tidig ålder när de har nära naturkontakt. Han tycker att den 
utomhuspedagogiska metoden används mycket mindre här i Sverige om man jämför med 
USA, Kanada, Nya Zeeland och Australien.  (Gisby, Förskolan, nr.3, 1993).  

3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR   
 
Undersökningen syftar till att studera forskningsläget och relatera detta till egna svar på 
enkäter och utifrån observationer. 
 
Syftet med arbetet är att undersöka de möjligheter respektive hinder som finns i samband med 
I Ur och Skurverksamheter som har utomhuspedagogik som en pedagogisk metod. Samtidigt 
vill vi med det här arbetet belysa för alla berörda parter om att naturen är öppen och 
tillgänglig och har särskilda möjligheter. Vi vill visa de naturliga tillgångar med en lång 
kulturell historia som under alla tider funnits tillhands för oss pedagoger för att kunna utföra 
vårt arbete på ett bättre och effektivare sätt. Tonvikten i arbetet läggs huvudsakligen på 
metodens möjligheter och hinder.  
 

 Vad innebär utomhuspedagogik som inkluderar både natur och kultur? 
 Vad säger styrdokumenten om utomhuspedagogik? 
 Vad har vi för forskning om utomhuspedagogik? 
 Vad säger författarna om utomhuspedagogik?  
 Vad tycker berörda parter pedagoger, föräldrar och (indirekt) barnen om I Ur och 

Skurverksamhet som bedrivs med utomhuspedagogik?  
 Vilka är utomhuspedagogikens möjligheter respektive hinder?  

 
När det gäller utomhuspedagogik har vi som utgångspunkt att naturen är naturens egen 
förändring och omvandling medan kulturen har mänskliga intrång och påverkan på naturen att 
göra.  

4  AVGRÄNSNINGAR 
 
Vi studerade enbart möjligheter respektive hinder i en ”I Ur och Skurverksamhet” som 
bedrivs med utomhuspedagogik samt i en kommunal skola utan det arbetssättet. 
 
Vi har inte studerat frågan om varför skolorna är eller inte är intresserade av att starta en 
sådan enhet på sin skola. Vi har inte heller gått djupt in på vad skolverket säger om 
utomhuspedagogisk metod, eller om de tänker lägga till några extra rader i Lpfö98 och Lpo94 
om den här metoden. Vi önskar och hoppas att dessa frågor ska studeras i fortsättningen av 
lärarstudenter som är intresserade av ämnet. 
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5 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 
Varför ska man ha utomhuspedagogik egentligen? Vad ger utomhuslektioner/aktiviteter som 
inte inomhuslektioner kan ge? Människor oavsett ålder har svårt att sitta stilla under en längre 
tid och i synnerhet barn när i yngre åldrar har ännu svårare att sitta stilla. Det gör i sin tur att 
det också blir svårt för dem att kunna använda alla sina sinnen. Att ha pedagogiska lektioner 
utomhus ger barnen möjlighet att lära sig på ett lekande sätt utanför de traditionella fyra 
väggarnas klassrum.  

Man kan inte låta bli att tänka på utomhuspedagogikens roll i skolan. Kan utomhuspedagogik 
som metod eller process/arbetssätt vara ett sätt att få eleverna mer intresserade av lärande 
inom de olika ämnena i skolan, ett intresse som visat sig minska med åren ju högre upp 
eleverna kommer i skolan. 

Vårt lärande gagnas utav interaktion med andra under sociala förhållanden. Det har visat sig 
att varje individs biologiska grunder för ett lyckat lärande hänger samman med dennes hjärna, 
nervsystem och sinnen, där kombinationen av dessa kopplade till varandra skapar 
gynnsammare förutsättningar för individens sociala interaktioner i sin omgivning. 
 
Det finns ett flertal teorier som stödjer ovanskrivna påståenden men vi har valt att begränsa 
oss till några av dessa teorier i vår uppsats. Vi kom fram till att vi ska stödja oss på Deweys 
(1859-1952) teori och utgå ifrån hans aktivitetspedagogik, Learning by doing, att lära genom 
att göra och Vygotskij sociokulturella teorin.  
 
John Dewey 
 
John Dewey (Forssell, 2005) var den amerikanska pragmatikern som förutom att vara psykolog 
även var pedagog, men framför allt var han filosof. Dewey levde mellan 1859 och 1952. Han 
ansåg att barn skulle lära sig lättare om de fick praktisera innan de fick teoretisk undervisning - 
med andra ord: att gå från praktik till teori.  
 
Dewey anser att den traditionella ordningen i ett klassrum med i rad ställda skolbänkar egentligen 
inte lämnar något utrymme för någon annan aktivitet, vilken bara resulterar i ett passivt lyssnande 
i klassen. Han påstår att ett sådant arrangemang i en skola tillämpas för att läraren lättare ska 
kunna hantera eleverna kollektivt utan att man har tänkt på individens vilja, behov, lust och 
aktiviteter. Enligt Dewey kommer en sådan organiserad undervisningsform att skapa brister i det 
sociala umgänget, brist på övning i att samarbeta med andra och inte minst på ömsesidig 
samverkan vilket är något som eleverna behöver lära sig under sin skoltid för att vidare i sitt 
vuxna liv kunna delta i det dagliga livet och inte minst yrkeslivet.  
 
Inom den akademiska världen associeras Johan Dewey med begreppet ”learning by doing, att 
lära genom att göra”. Hela hans teori bygger just på detta begrepp. Dewey säger att om eleverna 
ska kunna leva vidare både i sitt vardagliga liv men även i framtida yrkesliv kommer de att ha 
nytta av levande kunskap. Han bygger sitt påstående på tanken att när eleverna själva är med och 
gör saker praktiskt så kommer de att ha lättare att komma ihåg det. Dewey poängterar vidare att 
det är viktigt att den kunskap barnen tillägnar sig kommer till nytta och är förenad med 
verkligheten. 
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J. Dewey (Ibid. 2005) hävdar att om barnen ska kunna komma fram till en av egen 
handlingskraft hittad lösning på ett problem, så måste de själva kunna se problemet och intyga 
det. Vad elever vanligtvis lär sig i skolor, förskolor m.m. är sådant som de kommer att ha 
nytta av, förhoppningsvis när de så småningom kommer ut i samhället, både i det framtida 
yrkesutövande och i övrigt. Därmed är det väldigt viktigt att eleverna ska känna sig trygga 
med i sitt lärande både för egna framsteg och när de kommer ut i samhället. Det är viktigt att 
klargöra att det som pedagoger och lärare lär ut i skolor är kunskap som barnen kommer att få 
nytta av i sitt framtida liv som vuxna, men även kunskap och färdigheter som ska lämnas 
vidare till nästkommande generation. 
 
Enligt Deweys teori är utomhuspedagogiken en bättre inlärningsform än den traditionella 
skolformen. Den direkta kopplingen till utomhuspedagogik kan man se genom att den 
praktiska kunskapen möjliggörs genom att bedriva aktiviteter i utemiljö. För att få till stånd 
sådan kunskap krävs inte bara att vara aktiv och söka, utan kunskap formas först när man 
observerar och utsätter erfarenheten för reflektioner och bedömanden. 
 
Sociokulturell teori  
 
Lev Vygotskij (1896-1934) påstår att pedagoger ska vara uppmärksamma på att ta vara på de 
kunskaper som barnen har och dessutom se till att de även lär sig nya saker. I hans sociokulturella 
perspektiv ligger fokus på att undersöka interaktionen individerna emellan och hur denna 
interaktion påverkar individens lärande och utveckling. (Dysthe, 2007) 
 
Vad Vygotskij (2001) påstår att barn försöker initialt komma underfund med de vuxnas direktiv 
för att sedan själva kunna ha användning av det i egna aktiviteter. Vad man kan uppmärksamma 
här är att synen på barns utveckling och mognande försiggår från det sociala stadiet till det 
individuella, vilket kallas dialogiska samarbete. 
 
Säljö anser att allt lärande sker när individer interagerar med varandra. I Säljös teori läggs 
fokus på hur individen och gruppen utnyttjar och dedicerar fysiska resurser till sin egen 
fördel. Vad Säljö och Vygotskij har gemensamt i sina teorier ur det sociokulturella 
perspektivet är att de båda tycker att den signifikanta och avgörande rollen för individens 
utveckling och mognad spelas av den sociala omgivningen samt kulturen individen lever i. 
Vidare anser Vygotskij att språket har vuxit ihop med tanken och är ledartefakten i lärandet, 
och dessutom är det kulturen, minnet, de konstgjorda föremålen och de kulturella redskapen 
som för mänskligheten framåt. Han säger att först och främst är det kulturen som framtvingar 
lärande och utveckling. När det gäller barn med lika förkunskaper kan man se att de snappar 
upp nya kunskaper på många olika sätt och formar sin verklighet med hjälp av interaktion 
med andra barn och de verktyg som kulturen ger dem.  
 

6 STYRDOKUMENT 
 
Regeringen har i läroplanen (Lpfö98, Läroplanen för förskolan; Lpo94, Läroplan för det 
obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet) satt upp vissa riktlinjer utifrån 
olika mål för förskolor och skolor vilka vi lärare och pedagoger är ansvariga att följa i vår 
dagliga undervisning. Dessa läroplaner har en samstämmig värdegrund, syn på kunskap, 
lärande och utveckling. För att man ska uppnå detta så krävs det ett samarbete mellan förskola 
och skola med fokus på de nationella och även lokala normer och mål som är uppsatta inom 
var och en av dessa verksamheter. 
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I Lpfö98 för förskolan beskrivs tydligt pedagogens ansvar för att utföra ett arbete vilket ska 
resultera i nya stimulerande uppgifter för barnen och även aktivera deras vilja för att ta åt sig 
nya kunskaper och kompetens, såsom beskrivs i Lpfö98 s. 4 ”Verksamheten skall vara trygg, 
utvecklande och lärorik för alla barn”. Vad som menas med det är att man som lärare på ett 
pedagogiskt sätt ska tillgodose barnets behov i skolan. Vad man kan läsa på s. 10 i Lpfö98 är 
att de som arbetar inom förskolor ska ha ett kontinuerligt samarbete för att på så sätt ha 
möjligheten att skapa en så pass trivsam miljö så att den kan locka barnen till både lärande 
och lek. 
 
I Lpo94 beskrivs lekens betydelse för eleverna i skolan för att de ska kunna tillgodogöra sig 
kunskap. Det beskrivs att kunskap kan komma till uttryck i olika former. Därför har skolan ett 
ansvar för att se till att det finns utrymmer för olika kunskapsformer och dessutom skapa 
lärandeformer där dessa former balanseras och blir till en helhet. Där kommer leken in i 
bilden som en viktig komponent i lärandeprocessen.  
 
I läroplan Lpfö98 förekommer även direktiv om barnens hälsa. Vad man kan avläsa är att 
förskolan har ansvar för att se till att barnen utvecklar sin koordinationsförmåga, motorik och 
kroppsuppfattning, dessutom ska de utveckla förståelse för vikten av att sköta om sin hälsa 
och sitt välmående. På s. 10 i Lpo94 kan man bland annat läsa om de fastställda målen när det 
gäller barnens hälsa och hur man ska uppnå dessa mål; ”elever skall ha grundläggande 
kunskaper om förutsättningar för en god hälsa samt ha förståelse för den egna livsstilens 
betydelse för hälsan och miljön”. 
 
I boken Lärare av imorgon (Carlgren och Marton 2003) läser man bland annat att det är svårt 
för pedagoger att veta och förklara läroplanen eftersom lärarna inte uppfattar innehållet lika 
och därmed blir det olika tolkningar lärarna emellan. 
 
Vad säger egentligen läroplanen om utomhuspedagogik? Vi har inte hittat något i läroplan 
Lpo94 som påpekar att lärarna får undervisa utomhus och inte heller något som säger att de 
inte får göra det, men det finns stycken som ändå kan tillämpas för utomhuspedagogik. Men å 
andra sidan förekommer formuleringar i läroplanerna som kan tolkas i utomhuspedagogisk- 
utomhusdidaktisk riktning.   
 
För att nämna något kan vi hänvisa till kapitel 2.2 i Lpo94, där kan man läsa att:  
”Skolan skall bidra till elevernas harmoniska utveckling, utforskande, nyfikenhet och lust att 
lära skall utgöra en grund för undervisningen. Lärarna skall sträva efter att i undervisningen 
balansera och integrera kunskaper i sina olika former.”(Lärarboken, 2006. s.17).  
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7 METOD FÖR ENKÄTER OCH OBSERVATIONER  
 
I följande avsnitt kommer vi att redogöra för de metoder som vi använt för insamling, 
genomförande och analys av empiriskt material samt vilket urval vi har gjort. De etiska 
principerna är också viktiga för vår undersökning. 
 
Metoden som vi valde för att samla in betydelsefulla data bestod av tre olika 
enkätundersökningar och två olika observationer på två olika verksamheter.  Inom 
forskningsfältet finns två olika metoder att använda för undersökningar, kvalitativa och 
kvantitativa. Vi har använt en kvalitativ metod för vår undersökning. Stukát (2005), beskriver 
i sin bok att ”Syftet med kvalitativ forskning är just att upptäcka och beskriva vilka fenomen 
som finns på det studerande området” (s.34) 
 
Med den kvalitativa metoden ser forskaren/forskarna helheten med sin undersöknings 
sammanhang, och det har stor betydelse när forskaren intresserar sig för relationen dåtid – 
nutid – framtid, vilket vi gör i vår undersökning. Vi tog del av andras uppfattningar och 
arbetssätt inom utomhuspedagogik. Vi har jämfört likheterna mellan vårt empiriska material 
och de erfarenheter som vi gjorde under VFU-veckorna. Vi valde undersökningspersoner efter 
vårt behov i arbetet. Vi har från början till slut varit medvetna om vilka metoder vi har använt 
för att samla in data. Vi tyckte att det insamlade materialet var tillräckligt för vårt arbete och 
vi kunde dra massor av slutsatser att använda i resultatdelen av arbetet. Vi fick stöd från det 
empiriska materialet när vi skrev resultatdelen genom att använda informanternas svar.  
(http://infovoice.se/fou/bok/10000002.htm) 
 

7.1 Enkätundersökning 
 
Vi har genomfört tre olika enkätundersökningar med tre olika frågeställningar på två olika 
verksamheter. Den person som var på en I Ur och Skurverksamhet hade ansvaret för 
enkätundersökning med föräldrar samt pedagoger medan den andra personen hade ansvar att 
göra en enkätundersökning med pedagoger från den traditionella verksamheten. Eftersom vi 
ville ta del av föräldrarnas och pedagogernas uppfattningar kring utomhuspedagogik så valde 
vi att göra en enkätundersökning. ”Vid enkätundersökningar fyller svarspersonerna själva i 
sitt frågeformulär (sin enkät) skriftligt och återreturnerar det till forskaren.” 
(Metodpraktikan, s.262) Det finns både fördelar och nackdelar med enkätundersökningar. 
T.ex. det kan hända att man får ett stort bortfall med datainsamlingen när man väljer att skicka 
hem enkätundersöknings frågor medan man kan få många fina svar ändå som hjälper till 
undersökningen.  
 
Den andra nackdelen är att några av undersökningsgruppens svaranden blir tveksamma på 
frågorna. Personerna kanske inte jätte gärna vill svara detaljerat på frågan pga. tidsbrist eller 
något annat. Om man intervjuar en person ansikte mot ansikte så kan man fråga vidare varför 
svaret är ja eller nej. Den sista nackdelen med enkätundersökningen är det kan vara att 
undersökningspersonen missförstår frågan och svarar på ett sätt som inte hjälper till 
undersökningen. Fördelen med en sådan undersökning är att man kan undersöka ett stort antal 
personer utan att stressa de svarande med begränsad tid. Undersökningspersonerna kan svara 
frågorna när de har tid och då kan de svara mera detaljerat och eftertänksamt, något som är till 
hjälp till undersökningar. 
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7.2 Observationer 
 
Enkätundersökningsfrågorna anpassade efter föräldrar och elever varierade. Studien av 
eleverna var indirekt med hänsyn till enkätundersökningen.  Av det skälet valde vi även att 
observera eleverna under utomhusvistelser, på fritiden och på inomhuslektioner. ”En av de 
vanligaste indelningarna när man talar om direktobservationer handlar om rollen som 
fullständig observatör kontra rollen som fullständig deltagare.” (Metodpraktikan, s.345). Vi 
valde att vara medverkande deltagare båda för att tydligare få fram utomhuspedagogikens 
möjligheter respektive hinder genom att planera olika utomhuslektioner och ta fullt ansvar för 
dessa. Det finns både nackdelar och fördelar med direktobservationer. T.ex. om observatören 
är ensam att observera så kan man tolka sina anteckningar på olika sätt. Tillsammans ser man 
tydligare vad som är väsentligt. Om observatören är aktiv under tiden då är det risk att man 
lätt försummar att anteckna viktiga saker på en gång. Ändå kan det vara en fördel att vara 
aktiv för att leda eleverna/barnen på den vägen man vill observera.  

7.3 Urval och genomförande 
 
När vi skulle genomföra våra VFU-veckor (Verksamhetsförlagda utbildning) bestämde vi att 
en av oss skulle vara på en I Ur och Skurverksamhet medan den andra skulle vara på en 
vanlig förskola. Orsaken att vi var på olika platser var att vi skulle byta erfarenheter och 
jämföra två olika verksamheters målsättningar samt aktiviteter.  
 
Skolan som en av oss genomfört sina VFU-veckor på, var indelad i två olika enheter. En 
enhet i den stora byggnaden var en helt vanlig grundskola F-5 med inomhuslektioner och den 
bestod av 272 elever och sextiotal personer i arbetslag, medan den andra avdelningen var en I 
Ur och Skur enhet för barn i år F-3 och den bestod av 48 elever och sex pedagoger och hade 
en särskild liten barack att röra sig i under skoltiden. Eleverna på I Ur och Skur verksamheten 
hade utomhuslektioner bara på måndag förmiddag och onsdag eftermiddag och resten av 
lektionstiden var inomhus. Det planerades och genomfördes olika utomhusaktiviteter under 
utomhusvistelsetiderna och fritidstid.   
 
Vi har gjort tre enkätundersökningar med olika frågor. Den personen som var på en I Ur och 
Skurverksamhet hade ansvaret för enkätundersökning med föräldrar samt pedagoger medan 
den andra personen hade ansvar att göra undersökningen med pedagoger från traditionella 
verksamheten och båda hade ansvar för observationer om barnen/eleverna på båda 
verksamheterna där vi var på praktik.  
 
Eftersom vi ville framställa utomhuspedagogikens möjligheter och hinder valde vi att göra vår 
första enkätundersökning med föräldrar till eleverna år 2-3 som består av 24elever på I Ur och 
Skurverksamheten. Vår andra enkätundersökning genomfördes med sex pedagoger från 
samma verksamhet som den första. Den tredje enkätundersökningen genomfördes med tio 
pedagoger från en vanlig skola som bara har inomhuslektioner.  
 
Vi bestämde vilka frågor som skulle ställas till föräldrar och pedagoger innan vi gick ut på 
praktik. Första enkätundersökningen genomfördes i en åldersblandad klass och 
enkättundersöknings frågor (se bilaga 2) skickades hem ihop med pappret med rubriken 
”Anhållan om tillstånd för att ert barn kan delta i en undersökning inom ramen för ett 
examensarbete vid lärarutbildningen vid Göteborg Universitet” (missivbrev) (se bilaga 1) i 
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barnens ryggsäckar. Under samma dag skickades ett elektronisk meddelande till föräldrarnas 
elektroniska adresser med en kortinformation om vårt missivbrev och ett litet meddelande om 
att de ska kolla barnens ryggsäckar och på slutet av meddelandet vi skrev att vi är tacksamma 
för alla svar. Bara efter fyra dagar fick vi tillbaka 20 enkät papper som fylldes av föräldrar 
och (indirekt)elever från den I Ur och Skurverksamheten, och vi hade bara fyra bortfall från 
första enkättundersökning. Orsaken till att vi inte har gjort någon enkätundersökning med 
föräldrar från den vanliga förskolan var att vi inte tyckte att man kan skriva om 
utomhuspedagogikens möjligheter respektive hinder om man inte har barn på verksamheten. 
Den andra enkätundersökning genomfördes med sex pedagoger som jobbar på I Ur och 
Skurverksamhet. Den tredje enkätundersökning genomfördes med grundskolepedagoger som 
undervisar bara inomhus. Orsaken till att vi inte gjort någon enkätundersökning med 
förskolepedagogerna var att de var ointresserade av vår undersökning medan 
grundskolepedagogerna, som en av oss kände från sin tidigare VFU, hörde om vår 
undersökning och gärna ville delta i undersökningen och då tyckte vi att deras svar kunde vara 
mer givande för undersökningen. Vi gör ingen jämförande studie mellan studier utan söker 
variationsvidden i svaren om utomhuspedagogikens – utomhusdidaktikens möjligheter och 
hinder. 
 
Datainsamlingen gjordes genom att eleverna lämnade papperna direkt till personen som var 
ansvarig för respektive del undersökning.   
 
Pedagogernas enkätfrågor delades ut direkt i alla pedagogers hand och vi gav en snabb 
information till dem. Pedagogerna var medvetna om vårt syfte med undersökningen. De var 
från början nyfikna på ämnet för vårt examensarbete och vi hade pratat med dem vid olika 
tillfällen. En pedagog från I Ur och Skurverksamhet kände att hon inte ville svara på några 
enkätfrågor p.g.a. hon bara undervisade inomhus och inte hade utomhuspedagogisk 
utbildning, men alla andra pedagoger, med vanlig pedagogisk utbildning och 
utomhuspedagogisk utbildning, svarade på frågorna med glädje. 
 
Datainsamlingen gjordes genom att personalen lämnade svaret direkt till personen som var 
ansvarig för undersökningen. 
 
Observationer gjordes på båda platserna genom att vi direkt deltog på lektionerna, planerade, 
genomförde och tog fullt ansvar för lektioner/samlingar.  
 

7.4 Validitet och reliabilitet  
 
Vi hade inte tid att träffas direkt efter all datainsamling av enkätundersökningar och 
observationerna men vi höll kontakten genom att ringa varandra på kvällstidunder de VFU-
veckorna och när vi träffades var allting klart med enkätundersökningar och vi kunde sitta och 
läsa alla svar och anteckningar i lugn och ro.   
 
Nästan alla svar från föräldrarna var likadana. Pedagogernas och bara några av föräldrarnas 
svar var mer utvecklade och detaljerade. Det hjälpte oss att hitta en röd tråd att stödja vårt 
arbete på.  Vi har delat in svaren i olika kategorier med hänsyn till svaren på 
undersökningarnas frågeställningar.   
 
Efter all datainsamling av enkäter och observationer satt vi tillsammans och läste noga all svar 
och diskuterade samt indelade alla svar under olika kategoriserien som ni kommer att läsa i 
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arbetet. Vi diskuterade då svaren med hänsyn till frågorna. Vi diskuterade fram en samsyn. 
Reliabiliteten (inter coder reliability) tryggades. Sedan diskuterade vi om frågorna vi ställde 
gav svar på våra frågor och det ansåg vi att det hade gjort (validiteten). 
 
Och till sist diskuterade vi generaliserbarheten, om resultaten skulle ha gällt fler än dem vi 
undersökt och slutsatsen blev Nej.(Stukát 2005:125–130) 

Validitet syftar på att forskaren mäter det som är viktigt i omgivningen medan reliabilitet 
syftar på att forskaren mäter ett trovärdigt sätt. Forskaren skall alltid eftersträva hög validitet 
och reliabilitet. Vi anser att vi har uppnått våra grundkrav och viss variationsvidd. T.ex. har vi 
gjort våra undersökningar på två olika platser. Vi har gjort två olika undersökningar med I Ur 
och Skurverksamhetens pedagoger och föräldrar och en undersökning med den traditionella 
skolans pedagoger. Vi var överens om att metoden vi använde, var ett lämpligt sätt för 
undersökningarna skulle hjälpa oss att uppnå ett bra resultat med vårt arbete. Vi tolkade 
frågorna och alla svar på frågorna likadant och vi har genomfört detta tillsammans, som kallas 
intern- och externvaliditet. Vi hade fullt förtroende för informanterna och jämfört deras svar 
med aktuell litteratur och tidigare forskning. Vi var ense vid bearbetningen av materialet och 
när vi skrev resultatet och slutligen diskussionen (reliabilitet). Stöd av tidigare forskning och 
jämförelsen med vårt arbete stärker korrektheten av vårt eget resultat. 
(http://infovoice.se/fou/bok/10000035.htm)  

7.5 Etiska överväganden 
 
Vetenskapsrådet (2002) beskriver på sin hemsida att det finns fyra huvudsakliga krav att tänka 
på när en forskare genomför en undersökning om ett ämne. Forskningsetiska principerna är: 
 
Informationskravet; innebär att forskaren skall informera deltagarna om 
forskningsuppgiftens/undersökningens syfte. Vi har informerat föräldrarna genom att skicka 
med barnen ett missivbrev och meddelande pedagogerna vårt syfte med arbetet. 
 
Samtyckeskravet; innebär att deltagaren har rätt att bestämma över om han/hon vill delta i 
undersökningen eller inte vill delta. Vi beskrev i e-post och missivbreven, som vi skickade till 
föräldrar och som vi delgav de deltagande pedagogerna, deras rättigheter.  
 
Konfidentialitetskravet; innebär att personuppgifter och svar som deltagarna uppger i 
forskning inte kommer att utges av forskaren/forskarna till någon annan obehörig person, 
vilken vi är medvetna om och kan ha tagit hänsyn till i vårt arbete. 
 
Nyttjandekravet; innebär att allt datainsamling bara ska användas för den forskning som 
forskaren/forskarna informerat deltagarna om, vilket vi har gjort i vårt undersökningsarbete.  
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8 RESULTAT AV FORSKNINGSANKNUTEN EMPIRISK 
FORSKNING  

 
Under den här delen presenteras resultaten av studien knutet till tidigare forskning. Hela 
kapitlet kommer att motsvara en hel del av våra frågeföreställningar och undersökningar 
utifrån vårt syfte vilket är att undersöka de möjligheter respektive hinder som finns i samband 
med I Ur och Skurverksamheter som har utomhuspedagogik som en pedagogisk metod. 
Dessutom vill vi genom arbetet belysa läsarna om att naturen är en öppen och tillgänglig 
resurs som bjuder på en mängd av särskilda möjligheter. Utemiljön är en naturlig tillgång med 
lång kulturell historia som under alla tider funnits tillhands för oss människor/pedagoger för 
att utnyttja resursen i vårt dagliga arbete i syftet att optimera undervisningen. Vi har dessutom 
valt att beskriva det empiriska materialet och analysen i sammanhängande kontext.  

8.1 Möjligheter 
Vi anser att utomhuspedagogiken ger fler möjligheter till didaktiska undervisningstillfällen än 
inomhuspedagogiken. Utomhus är platsen till händelser, upplevelser glädje och lust eftersom 
barnen får tillfällen till tid och rum, till fysiska aktiviteter som de annars inte får möjligheter 
till inomhus. Vidare kan man tillägga ytterligare fördelar med utomhuspedagogik såsom god 
naturkänsla vilken kan leda till att barnen får en miljömedvetenhet som det annars kan vara 
svårt att förklara för dem. När det gäller den sociala och emotionella träningen så har vi större 
möjlighet ute i naturen. Där har vi större utrymme att röra oss på än inomhus. Dessutom 
skapas möjligheter för barn att möta det oförutsedda och ostrukturerade vilket ger upphov till 
situationsanpassat och föränderligt lärande. Det har visat sig att kontakt med natur- och 
kulturfenomen samt förändringsprocesser ur en pedagogisk synvinkel bör ses som 
inlärningsresurser. Med det sagt får vi se utomhuspedagogin som en möjlighet till kontakt 
med naturen och återerövring av vårt naturhistoriska arv. 
 
Vi valde att vara på olika lärmiljöer för vår enkätundersökning, en I ur och skur verksamhet 
och en vanlig kommunal skola. Målet var att se om pedagogerna kände till 
utomhuspedagogiken och vad de ansåg om det. Viktigt var det att se vad de tyckte om 
utomhuspedagogiken både det negativa och det positiva samt om det fanns något motstånd 
beträffande utomhuspedagogiken. Vidare ville vi veta om de tyckte positivt om idén som 
sådan, och om de själva skulle vilja ha utomhuslektioner som komplement till sina 
inomhuslektioner eller inte.  
 
På frågan ”Varför valde du att jobba i en ´I Ur och Skur´ - avdelning?” (ur vår 
källundersökning) svarade några av utomhuspedagogerna på följande sätt: 
 
”Jag ser att utomhuspedagogiken har många fördelar, både ur inlärnings- & fysiologiskt 
perspektiv. Jag tror att den pedagogiken hjälper elever som har det svårt. Därför vill jag 
aktivt arbeta med utomhuspedagogik. Roligare arbeta på en I Ur och Skur avdelning eftersom 
hela arbetslaget tycker utomhuspedagogik är roligt.”  

(F-3; Specialpedagog och Miljö & Utomhuspedagog) 
 
”Jag har tidigare arbetat med strövare på skolsamverkan och sett stora vinster med att 
barnen får leka och lära i naturen.” 

( F-3; Fritidspedagog, Strövarledare och I Ur och Skur ledare) 
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”Jag tycker att I Ur och Skur är en bra pedagogik & gillar deras grundtanke.” 

(F-3; Fritidspedagog och I Ur och Skur ledare) 

8.1.1 Hälsa 
LITTERATUR: 
Hälsan hos barnen är en viktig aspekt som pedagoger ska vara uppmärksamma på i sitt arbete. 
Vi som blivande pedagoger anser att en vinst med utomhuspedagogiken är just begränsningen 
av smittospridningen bland barnen och därmed öka friskheten. På så sätt tror vi att barnen 
kommer att ha bättre hälsa jämfört med sina kompisar som bara har inomhus som 
lärandemiljö.  
 
Dessa utlåtanden bekräftas även i andra undersökningar. I en studie av Söderström och 
Blennow (1998) påvisas att barn i allmänhet som går på ”I Ur och Skurverksamheter” är 
friskare än barn på mer traditionella verksamheter.  
 
Man har även konstaterat likartade resultat i andra studier, Grahn m.fl. (1997). Vad vi 
fastställde i vår analys av resultatet var att dessa undersökningar klargjorde en signifikant 
skillnad på hälsan hos barn I Ur och Skurverksamheter och barn på de traditionella 
verksamheterna.  
 
Braute och Bang (1997) berättar i sin bok om en svensk studie, som genomfördes på 80 
daghem som använde Friluftfrämjandets ”I Ur och Skur pedagogik”. Resultaten visade att 
barnen hade mindre sjukfrånvaro och om de blev sjuka så var det under kortare perioder än de 
på det vanliga traditionella daghemmen. (Östgöta Correspondenten, 1996)  
 
Braute och Bang (1997) påstår att inomhusklimat är väldigt viktigt för både hälsa och 
arbetsförmåga. De gamla byggnader eller byggnader som byggdes med dåligt material brukar 
ha dåligt luftkvalitet och har högre CO2-värde. Det visade en undersökning som genomfördes 
i 50 norska förskolor. (”Inomhusklimat i förskolor”, Teknisk hygieniskt forum 1987; Ibid. 35) 
Författarna skriver också att barnen är känsligare än vuxna när det gäller luftvägssjukdomar 
och studien visade att alla barn ligger i riskzonen. Antalet barn med astma och allergier ökar 
kraftigt och specialister rekommenderar att frisk luft är bra för hälsan. Då förstår man att det 
är bra om man är ute så mycket möjligt med barnen. Då minskar vi risken för 
luftvägssjukdomar samt vi känner oss mindre trötta efter utevistelse. Författarna anser också 
att förskola/skola nu förtiden brukar byggas nära affärscentrum, vilket innebär att barnen leker 
nära dåligt luft och den är oroväckande.   
 
Slutsatsen man kan avläsa från undersökningarna är att hälsoskillnaden kan bero på att i 
utomhusmiljön är mindre trängsel bland barnen, som i sin tur bidrar till mindre 
kroppskontakter och därmed ett effektivt kontrollverktyg för reduktion av spridningen av 
kontakt- och droppsmitta genom överföring av kroppsvätskor, till exempel när barnen nyser 
varandra rakt i ansiktet. Dessutom har det visat sig att en mindre stressig miljö har betydande 
positiv verkan på barnens friskhetstillstånd. 
 
UNDERSÖKNINGS SVAR: 
Så här säger några pedagoger på den traditionella verksamheten:  
   
 ”Eleverna är ute och minskar det infektioner.” 

(Pedagog - traditionella verksamheten)  
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”Eleverna blir friskare att komma utomhus.” 

(Pedagog – traditionella verksamheten) 
 
”Bra för eleverna att vara ute. Många barn är inomhus under fritiden.”  

(Pedagog – traditionella verksamheten) 
 
Så här säger några av föräldrar på den ”I Ur och Skurverksamheten”:  
 
”Vara ute i skogen. Lär sig mycket om djur och natur. Friska barn när man är ute mycket. 
Det ingår skridskor undervisning, strövarutbildning, lär sig att inte skräpa ner i våran fina 
natur och en hel del annat som är bra”. 

(Förälder – I Ur och Skurverksamhet) 
 
”För att barnen skall få vistas ute i naturen så mycket som möjligt. Att de får lära sig ta hand 
om naturen och djuren. För att barnen skall vara mer friska (vilket jag tror det har varit).” 

(Förälder – I Ur och Skurverksamhet) 
 
”Barnen får vistas ute mycket vilket ger friskare barn, bättre motion, kunskap om naturen. De 
lär sig att leka och vara i skog och natur på ett naturligt och avslappnat sätt.” 

(Förälder – I Ur och Skurverksamhet) 
 

”Positivt att barnen får vara ute och röra på sig. Lägre ljudnivå, färre ”sjukdomar” som 
frodas ute, större utrymme.” 

(Förälder – I Ur och Skurverksamhet) 
 
”Mindre sjukdagar, bra ställe att leka på. Att barnen är inne på kvällen när de kommer hem 
går bra då man vet att de varit ute mycket under dagen.” 

(Förälder – I Ur och Skurverksamhet) 
 

”Barnen håller sig friskare än andra avdelningar som är inne mer.” 
(Förälder – I Ur och Skurverksamhet) 

 
I vår enkätundersökning visade det sig att pedagogerna i den kommunala verksamheten hade 
nästan samma åsikter när det gällde barnens hälsa. De var homogena i sin åsikt om att 
utomhusaktiviteter ökar barnens chanser till en friskare och lärorikare lärandemiljö. De ansåg 
att en friskare miljö dessutom minskar risken för infektioner och smittosjukdomar. Hälsan har 
direkt samband med hur mycket man rör sig och sett från detta perspektiv är 
utomhusaktiviteterna ett bra val för friskare barn eftersom de får möjligheten till att röra sig 
mera fritt på större ytor än inomhus.  Föräldrarna på den ”I Ur och Skurverksamheten” höll 
också med om det resultat som forskarna hade kommit fram till angående utomhuspedagogik. 
Detta ger oss resultatet i den här delen om att vår källforskning överensstämmer med tidigare 
forskningar.  

8.1.2 Hållbar utveckling 
 
LITTERATUR: 
Dahlgren och Szczepanski (1997) anser båda att ett av utomhuspedagogikens mål är att 
uppfostra barnen i unga åldrar för varsamhet och respekt mot vår natur- och kulturmiljö och 
inte minst till ett ansvarstagande för allt levande. 
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Szczepanski (2001) anser att en viktig del av utomhuspedagogiken är att poängtera 
människans roll i kretsloppet då ”vår hälsa är globalt hotad om vi inte börjar reflektera kring 
vår plats i evolutionen” (s.14).  
 
Miljömedvetenheten anser Drougge (1996) skapas i och med naturkänslan. Ansvaret ligger 
hos ledaren som ska ge barnet denna naturkänsla som i senare skedar i hennes liv ska leda till 
kunskap och så småningom till miljömedvetenheten. Att trivas och gilla naturen är väldigt 
viktigt anser Drougge, eftersom det man gillar brukar man sällan förstöra och tillintetgöra. 
 
Det finns en annan teori som Olsson (2005) presenterar. Hon säger på att man skapar en 
personlig kontakt med naturen om man är ofta och tillräckligt ute i naturen. Man kommer med 
tiden troligen att utveckla en nära relation till naturen så att man är rädd om naturen och 
därmed även rädd om livet på jorden. Om vi lär barn att vara varsamma med naturen så 
kommer de troligen som vuxna att vara rädda om naturen med. I ett större perspektiv kan man 
även tänka sig att barn som lärt sig vara rädda om livet på jorden kommer även vid vuxen 
ålder vara rädd om livet på jorden när det kommer till större, viktigare och globarare 
beslutsfattningar.   
 
Vad vi gör och hur vi hanterar situationer som dyker upp i vårt vuxna liv har direkt samband 
med vad vi har skaffat oss av erfarenheter tidigare i barndomen. Att exponera barn till en 
omgivning som präglas av miljötänkande och ekologiskt handlande kommer att lägga grunden 
till deras miljömedvetande i deras framtida liv. Ytterligare en förutsättning för en bra grund 
för miljömedvetande hos barn är att de får chansen och möjligheten att vistas mycket och ofta 
utomhus, och dessutom ska de handledas av miljömedvetna pedagoger som talar för en 
stimulerande utemiljö och lägger vikten i sin undervisning på en barncentrerad pedagogik. 
(Granberg 2000) 
 
Föräldrar vill gärna att deras avkomma ska utvecklas till en positiv och naturälskande 
människa. Grahn m.fl. (1997) anser att om vi vuxna vill att våra barn ska utveckla ett sådant 
synsätt till naturen så måste vuxna i både ord och handling förmedla en positiv inställning 
genom positiva värderingar om naturen och naturligtvis allt levande, där ska barnen lära sig 
att inte se naturen som ett konstant ting utan snarare som en färgstark organisk källa späckad 
med förmågor och potentialer.  
 
UNDERSÖKNINGS SVAR: 
 
Så här säger några av föräldrar på den ”I Ur och Skurverksamheten”:  
 
”Nyttigt att komma ut i naturen, barnen får möjlighet till rörelse och håller sig friskare. 
Dessutom får de uppfostran i miljö och hållbar utveckling.” 

(Förälder – I Ur och Skurverksamhet) 
 

”Bra pedagogik! Roligt! Ger barnet ett intresse för naturen. Mycket utomhusvistelse, ger 
större yta att röra sig på.” 

(Förälder – I Ur och Skurverksamhet) 
 
”De lär sig även mycket om naturen och att vi är en del av den”. 

(Förälder – I Ur och Skurverksamhet) 
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”Barnen lär sig om naturen och ute mycket.” 
(Förälder – I Ur och Skurverksamhet) 

 
”Tycker att det är väldigt positivt att eleverna är ute mycket! Barnen får en positiv känsla för 
naturen.” 

(Förälder – I Ur och Skurverksamhet) 
 
I den här delen fick vi resultat att föräldrarna på den ”I Ur och Skurverksamheten” tyckte 
också som tidigare forskningar att barnen lär sig och visar hänsyn till naturen och får en 
positiv känsla. Dessutom lär de sig socialt samspel. Olyckligtvis nämndes inte något från 
pedagogerna på både verksamheterna om till vilken grad har utomhuspedagogiken haft positiv 
verkan på verksamheten när det gäller hållbar utveckling. 
 

8.1.3 Allemansrätten 
LITTERATUR: 
Med andra ord innebär Allemansrätten att man ska visa respekt för andras mark och egendom, 
d.v.s. man ska inte störa andra och inte förstöra deras mark när man är ute på utflykt.  Man är 
fri att ströva i skog och mark utan att planera och ta tillstånd. Man kan plocka svamp, åka 
skidor, studera fåglar eller bara vill vara i fred och vila sig på sin fritid. Då är det 
allemansrätten den allomfattande förutsättningen som man ska ta hänsyn till när man vistas 
ute i naturen.  
 
Allemansrätten är en fin gammal tradition som i alla tider låtit människor ta för sig av vad vår 
moder jord har att erbjuda. Alla länder har ju inte allemansrätt. Många skolor och förskolor 
upprättar avtal med markägare för att få mera rättigheter än allemansrätten tillåter. Det avtalet 
låter exempelvis att en skolverksamhet får adoptera en äng eller en skolskog. Den utökade 
friheten ger rätten att eleverna kan hugga, bygga, skapa mer och övernatta under längre 
perioder än det är tillåtet när de vistas ute i skog och mark. 
 
Vad gäller I Ur och Skurs filosofi ska barnen genom kunskap utveckla en positiv känsla för 
naturen och en förståelse för samspelet i naturen. Förskolor med I Ur och Skurpedagogik 
strävar efter att etablera en förståelse bland barnen för allemansrätten och 
allemansskyldigheter. Där är personalen väldigt noga med att tala om för barnen vad 
skyldigheterna och även rättigheterna innebär och varför det är så viktigt att man respekterar 
och rättar sig efter dessa. (Friluftsfrämjandet, http://www.friluftsframjandet.se/hammaro/43 
10-04-20). 
 
UNDERSÖKNINGS SVAR: 
 
Våra observationer visade att alla barn från ”I Ur och Skurverksamheten” var mer medvetna 
om allemansrätten än de på den ”traditionella verksamheten”. Så här säger några av dem 
föräldrarna som svarade på enkäten: 
 
”De lär sig om naturen, lär sig åka skridskor, lär sig vara rädd om naturen och ta tillvara på 
den (gör sylt m.m.).” 

(Förälder – I Ur och Skurverksamhet) 
  
”Fantastiskt att utnyttja allemansrätten och lära barnen kring friluftsliv.” 

(Förälder – I Ur och Skurverksamhet) 
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Vår källforskning och de andra forskningarna stämmer överens till stort del men vi tycker att i 
den här delen också saknas svar från pedagogerna på de både verksamheterna. 
 

8.1.4 Social utveckling 
 
LITTERATUR: 
När det gäller utomhusmiljön så ställs barnen inför helt andra krav än när det gäller 
inomhusmiljön. Exempelvis kan inomhusmiljön för det mesta inte erbjuda de utmaningar och 
möjligheter som å andra sidan barnen kan komma att möta i utomhusmiljön, vilka dock 
fordrar ett samarbete barnen emellan för att hantera och lösa eventuellt uppkomna problem.  
 
I Claesdotters (2004) artikel i en tidning berättar Szczepanski att just dessa utmaningar 
bereder vägen för barnen att träna samarbete och därigenom få möjligheter att utveckla social 
kompetens. Utomhusmiljön erbjuder naturligtvis större ytor till fysiska aktiviteter, så att 
barnen kan röra sig friare och obehindrad än inomhusmiljön kan ge. Att vistas utomhus 
innebär en del förändringar och ändrade premisser vilka barn själva blir förmådda ta hand om. 
Eftersom de kommer längre bort från vuxna och eventuella konflikter måste de själva ta itu 
med på egen hand. Att verka utomhus ger dem möjlighet att känna att de klarar sig själva utan 
att de vuxna ingriper och det medför i sin tur en positiv utveckling av ett starkare 
självförtroende hos barnen.  
 
Ericsson (2002) hävdar också att utomhusmiljön bidrar till förändringar i invanda roller och 
hierarkin statusen vilka är ideligen oftast förekommande i grupper. Hon anser att exempelvis 
barn som kanske är utsatta i inomhusmiljön och känner sig inte alltid dugliga kan bli stärkta 
av att vistas utomhus eftersom där finns det stora ytor och barn kan röra sig friare och det kan 
leda till att det blir färre konflikter bland individerna i gruppen. Påståendet delas även av 
Granberg (2000) som säger att det förekommer mindre antal konflikter mellan barn på 
utomhusskolor än mellan barn på de traditionella skolorna. 
 
En väldigt viktig komponent i barnets sociala utveckling är att man som pedagog alltid utgår 
från barnets intresse och ser till att barnets självförtroende stärks. Författarna Pramling S. och 
Sheridan (1999) hävdar också att ett starkt självförtroende är en viktig förutsättning för 
barnets identitetsutveckling som i högsta grad kommer att vara avgörande i hennes framtida 
sociala liv. Ett starkt självförtroende kan i vissa fall vara skillnaden mellan en social och 
assimilerad person eller en asocial person, ju starkare självförtroende man har desto öppnare 
och utåtriktad blir man och vice versa. Även Grahn m.fl. (1997) delar samma åsikt om att det 
blir väldiga problem för barn som inte ges möjligheten till att ingå i någon form av social 
gemenskap för det finns risk att de med största sannolikhet inte lyckas utveckla sin sociala 
kompetens och därmed hitta sin rätta plats i samhälle. 
 
Ericsson, G. (2002) anser att utomhus erbjuder oss nya främmande situationer vilka kan med 
hjälp av frågor från ledaren bistå barnen så att alla lär sig ta sitt eget ansvar, vilket kommer att 
hjälpa de inte bara i skolmiljön utan även och i det sociala livet. När det gäller den sociala 
utvecklingen så skriver författaren att samarbetsövningar är en viktig punkt för lärande i 
utemiljön. Barn lär sig ta fram sin kreativitet och fantasi och de möts med den vuxnes 
tankemönster, vilket leder till att syftet och målet med utomhusaktiviteter. Uterummet har 
inga gränser så de barnen vill veta och utforska mer aktualiserar ledarens roll att väva ihop 
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alla aktiviteter med de nya naturliga upplevelserna vilket är bra för barnens lärande. 
Verksamheten för sig är läromedel. 
 
Braute och Bang (1997) påstår att när man är ute i naturen ser man få konflikter mellan barn 
och de blir mer hjälpsamma mot varandra än inomhus vidare varierade mycket oftare sina 
kompisgrupper än de gör inomhus. De vuxna och barnen beter sig också på olika sätt när de är 
med varandra i utomhusmiljö. Naturen påverkar den sociala utvecklingen positiv både för 
barn och vuxna. 
 
UNDERSÖKNINGS SVAR: 
 
Så här säger några av föräldrar och pedagoger: 
 
”Många olika situationer då man ser barnen lösa problem, hjälpa varandra, social samspel 
etc.” 

(Pedagog – traditionella verksamheten) 
 
”Bra att vara ute. Jämlikt i skogen.” 

(Förälder – I Ur och Skurverksamhet) 
 

”Barnen får spring av sig ute. Barnen sitter inte stilla i ett klassrum hela dagen. Deras 
grupparbeten.” 

(Förälder – I Ur och Skurverksamhet) 
 
”Att barnen får vara ute mycket. Känns som om de får vara med om mer och lära sig mer. De 
uppskattar ute verksamheten. De har roligare på fritids än andra avdelningar (tror jag, känns 
så).” 

(Förälder – I Ur och Skurverksamhet) 
 
”Barnen får komma ut mer i naturen än andra. Även andra aktiviteter som skridskoåkning 
ordnas oftare. Upplägget ”strövarna” är bra. Läger ordnas i början av sommaren.” 

(Förälder – I Ur och Skurverksamhet) 
 
Efter några samtal med föräldrarna och pedagoger ute på skolgården på de båda skolorna kom 
vi fram till att leken har stort betydelse för det sociala livet och här följer några svar från 
föräldrarna från den här delen.  
 
”Barnen lär sig att leka utan ”givna” leksaker. Man tar det som finns i naturen.” 

(Förälder – I Ur och Skurverksamhet) 
 
”För lära sig mycket om livet i naturen, vara ute mycket, laga mat ute, använda naturen som 
´lekplats´.” 

(Förälder – I Ur och Skurverksamhet) 
 
Resultaten av vår enkätundersökning visar att det inte är ovanligt med situationer där barnen 
ställs inför konflikter som kräver en omedelbar lösning och dessa måste de hantera på egen 
hand. När vi analyserar och jämför vår källforskning med tidigare forskningar och litteraturer, 
så får vi resultat att alla är av samma åsikt när det gäller social utveckling. 
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8.1.5 Lärande i utomhuspedagogik 
 
LITTERATUR: 
Om man blickar en smula tillbaka i historien så var det egentligen historiskt skådat inte länge 
sedan som undervisning började utövas i den nuvarande formen som den gör i dag. I Dahlgren 
och Szczepanski (1997) framhålls att människan lär sig nya saker i det ögonblick hon behöver 
den nödvändiga kunskapen och att det gör det lättare för människan att ta till sig den nya 
kunskapen på ett enklare sätt. 
 
Vad författarna påpekar är att det är naivt av oss om vi tror att lärande måste ske i någon 
speciell typ av plats eller rum (Dahlgren & Szczepanski, 1997). I en traditionell 
undervisningssituation finns det risk att helhetsperspektivet ska gå förlorat om man glömmer 
själva upplevelsen eftersom det är upplevelsen i sig som ger kunskap. Därför kan 
abstraktionen i ett vanligt klassrum orsaka att själva ämnet eller fenomenet tas ur sitt 
sammanhang och därmed förlorar vi helhetsperspektivet. 
 
Vad de egentligen säger med detta är att det är viktigt att man flyttar fördelaktige själva 
lärandeutvecklingen till annan plats än det abstrakt traditionella klassrummet, såsom ett annat 
mer förutsättningsfritt och realistiskt sammanhang som är gripbart eftersom det eleverna 
upplever just då kan skapa möjligheter för dessa elever att få kunskap om något med hjälp av 
fler av sina sinnen. Anledningen är att vi människor är olika och lär oss naturligtvis på många 
olika sätt. Därför är det väldigt viktigt att undervisning äger rum i olika sammanhang och 
situationer. Det är dessutom väldigt viktigt att man redan för barn i lägre åldrar börjar tillämpa 
den typen av undervisning som är knuten till en verklighet som de kan känna och uppleva runt 
om kring sig. (Dahlgren och Szczepanski, 1997). 
 
För att öka och stimulera elevernas nyfikenhet, drivkraft och sympati för vår omvärld är det 
viktigt att sammanföra det teoretiska och praktiska lärandet. Ett sätt att uppnå detta mål är att 
kombinera inomhus- med utomhusundervisning, eftersom den fysisk konkreta natur- och 
kulturmiljön, där alla dofter och ljud, djur och växter kommer att sätta deras sinnen i 
gungning och stimulera de till kunskapsupplevelser, ger den tysta kunskapen anser Brügge 
m.fl. (2007). 
 
I dagens samhälle är skolverksamheter planmässigt ordnade efter en traditionell schablon med 
fasta lokaler, förutbestämda ämnen, lärare och inte minst i förväg valda läromedel. En av de 
förespråkarna till en mer utvidgad och icke-traditionell inlärningsmiljö är Ericsson, G. (2002) 
påstår att man ska låta elever stimuleras av upplevelser och en mer varierad omgivning 
eftersom det resulterar i att de lättare kan förstå sammanhang och därmed lättare se helheter. 
”Lärande i utomhusundervisning är inte direkt knuten till något speciellt läromedel eller 
liknande, istället handlar det om att betrakta naturen och den verklighet man kommer i 
kontakt med som ett läromedel där bara inlärningen kan begränsas av eget tänkande”(s.22).  
 
Eftersom människan är kulturbärare och alltid varit omsluten av natur så kommer vår miljö 
för alltid att bära tecken efter människan och hennes beteende. All utveckling sker i två steg, 
först är det på det sociala och sedan på det individuella planet och detta kallar Vygotskij för 
”utvecklingens allmänna lag”. För det sociala utvecklingen står existerande sinnliga 
gemenskaper mellan människor och för den individuella står just individens tankearbete. 
Vygotskij å ena sidan och Strandberg (Egidius, 2006) å andra sidan påstår att barn är aktiva 
och påhittiga i sin egen miljö och därmed tar in det de anser vara meningsfullt för deras 
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utveckling. Varje dag har barn social interaktion sinsemellan i förskolan och även med vuxna. 
Tack vare denna interaktion lär de sig saker och ting.  
 
Aktiviteter är ett måste för lärande och inom utomhuspedagogiken ges eleverna just sådana 
unika tillfällen till socialt umgänge och en hel del annorlunda aktiviteter. Man kan säga att 
vara ute i det fria och vara aktiv går hand i hand. 
 
UNDERSÖKNINGS SVAR: 
 
Några av föräldrarna från ”I Ur och Skurverksamheten” skrev så här: 
”Mycket utbildning av natur och utevistelse. Få utevistelse, frisk luft och rörelse som en 
naturlig del av skolarbetet.” 

(Förälder – I Ur och Skurverksamhet) 
  
”Mycket uteaktiviteter; engagerade & motiverad personal; fokus på ”lek med pet du har”, 
kottar, pinnar m.m.; har fokus på miljön.” 

(Förälder – I Ur och Skurverksamhet) 
 
”Att man lär sig om skog & natur, får vara ute och lära sig praktiska saker ute.” 

(Förälder – I Ur och Skurverksamhet) 
 
”Barnen får vara ute lite mer än andra skolbarn. Framför allt lär de sig att vara ute i naturen 
och göra saker som de kan ha användning av.” 

(Förälder – I Ur och Skurverksamhet) 
 
”Utevistelser, praktisk lära om naturen.” 

(Förälder – I Ur och Skurverksamhet) 
 

”Trevligt att observera verkligheten och inte bara på Internet eller böcker.” 
(Pedagog – traditionella verksamheten) 

 
”Följa årstiderna och tema.” 

(Pedagog – traditionella verksamheten) 
 
Vår källundersökning visade också att lärande är viktigt för de föräldrar som deltog i vår 
undersökning. Det var lärande i utomhuspedagogik i första hand när vi observerade elever. 
Resultatet av våra observationer visade att barn har lättare att snappa åt sig kunskap om de 
utsätts för situationer där de kan uppleva och känna, kunskap som ämnas att de ska lära sig, 
levande kunskap. 
 
En pedagog på den traditionella verksamheten säger att undervissningen hos oss anpassas 
alltid efter årstider och följer bestämd teman. Vår källforskning visade att internet är nästan 
uteslutande det sista valet i en ”I Ur och Skurverksamhetens” lärande taktik och lekmaterial 
barnen leker med i en sådan verksamhet är alltid naturmaterial.  

8.1.6 Rörelse och motorik   
 
LITTERATUR: 
Förutom den sociala utvecklingen som är väldigt viktig, är det också viktigt att barn dessutom 
har en välfungerande motorik. En välfungerande motorik hos barn gör att de får en god 
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utgångspunkt för lek och social samvaro i förhållande till andra barn, vilket i sin tur höjer 
deras självförtroende. Nordahl och Skappel Misund (1998) anser att barn som inte ofta leker 
med andra jämnåriga barn får sämre självförtroende eftersom de inte får möjligheten till lika 
många upplevelser till att höja sin personliga kompetens i jämförelse med sina kamrater.  
 
Enligt Ericsson, I. (2005) innebär Hannafords teori om rörelse och inlärning (1997) att ”När 
vi upplever någonting tar vi in information och bygger neutrala nätverk, vilka formar vårt 
sätt att tänka. Inlärning sker alltså genom erfarenheter och sinnesförnimmelser. Ny inlärning 
sker då nya sinnesförnimmelser modifierar, ändrar och gör våra bilder av vår värld och av 
oss själva alltmer komplexa. Vikten och behovet av rik sensorisk praktisk stimulering 
fortsätter livet igenom.” (s.53) 
 
Ericsson, I. (2005) anser att motoriken hjälper oss att använda våra sinnen för att lära oss med 
hjälp av undersökningar. Ericsson tolkade en del av Holles bok (1978) i sin bok: ”Allt lärande 
i skolan förutsätter att barnen kan uppfatta sinnesintryck och kan percipiera.” och författaren 
anser själv i samma citat att ”Eftersom perception1 är nära förbunden med motorik är det 
tänkbart att såväl form-, riktnings- som rumsuppfattning kan läras in med hjälp av rörelse.” 
(s.22-24)   
 
Ericsson, I. (2005)påstår att ”För att vi ska kunna lära oss någonting måste vi koncentrera oss 
och vara uthålliga. Det gäller all form av inlärning.”(s.61) 
 
Man kan läsa i boken av Ericsson, I. (2005) att utomhusvistelser ger många situationer till 
spontanaktiviteter och barn får då den chansen att träna och vara säkra på sitt grovmotoriska 
rörelsemönster. Spontanaktiviteter kan variera från att klättra i ett träd, balansera på en stock 
eller hoppa över ett dike. Alla aktiviteter hjälper barnen att utveckla sin motoriska del. 
 
Grindberg – Langlo (2000) anser att fysiska rörelser och aktiviteter är bra hjälpmedel för 
koncentrationen och underlättar lärandet. När barnen rör sig med hjälp av fysiska aktiviteter i 
skolan och i vardagslivet de rörelseerfarenheterna hjälper barnen så att de blir medvetna om 
tid- och rumsbegrepp samtidigt de får möjlighet att träna social samvaro och samarbete.  
Rörelse förekommer aldrig ensam. Den medföljs av känslobetonade händelser. Det är viktigt 
att barn lär sig öva sina känslor medan de lär sig kroppsuppfattning och kroppskontroll som 
hjälper vidare för lärandet av begrepp och färdigheter. 
 
I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo94 har 
skrivits in att skolans ansvar, när det gäller fysiska aktiviteter, är ”Skolan skall sträva efter att 
erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.” (Skolverkets 
hemsida; s.5)” Även hälso- och livsstilsfrågor skall uppmärksammas.”(s.6) 
 
UNDERSÖKNINGS SVAR: 
I den här delen får vi hjälp av både av våra observationer av ”I Ur och Skurverksamheter” när 
eleverna var ute i naturen och svar från föräldrar och pedagoger i våra enkäter: 
 

                                                 
1 Enligt Nationalencyklopedin perception är varseblivning, mental tolkning av förnimmelser producerade av 
stimuli från omvärlden, den grundläggande funktion genom vilken levande varelser håller sig informerade om 
omgivningen. Perception resulterar i en inre bild av omgivningen, vilken är organiserad så att vi kan forma 
ändamålsenliga handlingar. Förmågan till perception har utvecklats i samband med förmågan till rörelser. Att 
röra sig utan perception är farligt, och nyttan med perception (t.ex. att veta att en fara nalkas) är relaterad till 
möjligheten att reagera (t.ex. genom att fly eller dra sig in i sitt skal) 
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”Bra att vistas ute med tanke på att: motoriken utvecklas, immunförsvaret - positivt, 
engagerad personal som valt denna verksamhet, bra att ta vara på detta fina ´rum´. Varför 
vara inne…” 

(Förälder – I Ur och Skurverksamhet) 
 

”Frisk luft, att barnen rör på sig. Får uppleva naturens alla skiftningar.” 
 

(Förälder – I Ur och Skurverksamhet) 
 
”Eleverna får röra på sig.” 

(Pedagog – traditionella verksamheten) 
 
Ur några av våra observationer hämtas följande nedteckningar: 
Efter några dagar på VFU ansåg jag att vissa av barnen har svårt att sitta still. De tappar 
interesse för dagens aktivitet efter max 20 minuter och blir rastlösa. Läraren fortsätter att 
göra det som hon har planerat, medan eleverna blir mindre och mindre intresserade av vad 
hon säger. Barnen reagerar olika. Ett barn tar upp sitt spel från väskan och börjar spela och 
om man vill stoppa honom blir han arg på en gång och svär. Ett annat har svårt att sitta still 
och börjar gå omkring i klassrummet och röra de andra elevernas saker. Efter ett tag slutar 
barnen lyssna på läraren och pratar med varandra eller göra vad de vill. 

 
(Observation – traditionella verksamheten, 2010-02-10) 

Varje morgon före lektionerna, oavsett hur vädret är, promenerar eleverna 10- 15 min i en 
skog som ligger bredvid skolan. Jag ansåg att under de här minuterna fungerade allt bra. 
Barnen lyssnade på vad läraren sa och de gjorde som hon sa. Exakt likadant som under en 
gympalektion, där alla barn var aktiva, lyssnade och samarbetade med varandra. Jag såg att 
när barnen kan röra sig istället för att sista still på stolen och när de har större utrymme och 
dessutom är utomhus fungerar allting bättre än förut. Här ser man tydligt hur bra 
utomhusaktivitet kan fungera.   

(Observation – traditionella verksamheten, 2010-03-03) 

 Vi var inomhus och jag satt på hörnet och observerade eleverna hur de rörde sig i 
klassrummet. Flera av eleverna hade svårt att koncentrera sig under inomhuslektionen. En 
”tjej” som är tio år och som saknar koncentrationsförmåga fick tiotals varningar av läraren. 
Det var väldigt störande att hon och två killar fick varningar hela tiden. Jag ska fortsätta att 
observera henne… 

(Observation, ”I Ur och Skurverksamhet”, 2010-02-11) 
 
Nu har jag varit med dem ute vid naturen i flera tillfällen och jag har inte upplevt något 
liknande som jag har upplevt inomhus när det gäller koncentration. Jag drar en slutsats efter 
mina samtal med de andra lärare och efter mina observationer att ”hon” får extra stöd av en 
psykolog. Hon brukar sitta i ett hörn och läser och läser. Flera gånger hände det att vi har 
tvingat henne att gå ut till rast och under fritidstimmar. Jag har pratat med henne flera 
gånger och när vi var ute i naturen har jag inte märkt någon gång att jag behövde säga till 
henne två gånger om samma sak som hennes lärare är tvungen att göra när de är inomhus.  

 
(Observation, ”I Ur och Skurverksamhet”, 2010-02-22)   
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Vi var ute i vår samlingsplats. Idag hade jag planerat en bildlektion med naturmaterial. Jag 
hade med mig en ryggsäck med fullt av naturmaterial som barnen har plockat under förra 
året. Där ute var 30 cm. snö, fast skolans samlingsplats i skogen var helt nedtrampad av 
elever och passade bra att vi har genomfört lektionen. Jag har delat de föremålen jämnt till 
alla 10 elever som var mellan nio och elva år. Jag ville att de skulle sitta i en ring med ryggen 
mot varandra i två grupper. När de var färdiga med ringarna så bad jag en elev från varje 
grupp lägga sina föremål i ett ram som gjorts av pinnar. När det var färdigt började eleven 
beskriva sin bild för sin grupp kompisar. Höger om tre kottar ligger en snäcka och under den 
ligger en sten o.s.v. När eleven var färdig stod alla upp och jämförde sin bild med det eleven 
beskrev. Vi diskuterade vad som var tydligt eller inte tydligt. Under lektionen märkte vi att en 
av killarna har lagt sina föremål spegelvänt och då märkte vi att han inte kan höger och 
vänster. Min handledare frågade vilken hand han brukar hälsa med och då sträckte han upp 
höger hand. Då sa vi till honom att ”god dag” handen är höger och den andra är vänster. 

 
(Observation, ”I Ur och Skurverksamhet”, 2010-03-15) 

 
I den här delen fick vi stort stöd av våra observationer när vi ville jämföra sambandet mellan 
lärande och motorisk utveckling hos elever med tidigare forskningar. Vi fick resultatet att 
rörelse och motorik har stort betydelse för lärandet, vilket är aktuellt bara i utomhus. Föräldrar 
delar också samma åsikt när det gäller rörelse och motorik som tidigare forskningar.  

8.1.7 Sinnen 

 
LITTERATUR: 
Upplevelser i samband med lärandet stimulerar den kunskapsbenägnes alla sinnen och således 
bättrar på lärandet. Comenius (1999) skriver i sin bok att ”Låt detta vara en gyllene regel; Att 
förevisa allt för alla sinnen, så långt det är möjligt, det vill säga, saker som är synliga för 
synen, de som är hörbara för hörseln. Och kan något uppfattas av flera sinnen, förevisa detta 
för flera sinnen”. (Lundegård m.fl.2004, s.17)  
 
Naturen erbjuder alltid något nytt och barnen gillar att lära sig genom att prova de nya 
sakerna. Braute och Bang (1997) påstår att ”intrycken strömmar över oss och våra sinnen 
fungerar som mottagarapparater. Såväl hörsel, syn, lukt som känselsinnet tas i anspråk. 
Genom leken stimuleras balanssinnet (vestibulärsinnet) och muskel- och ledsinnet 
(kinestesisinnet).” (s.30) De säger att barnen använder sina känslor när de leker och de sparar 
allting i hjärnan med hjälp av sina sinnen genom att lukta, höra, se, smaka och känna med 
kroppen, vilket är bra för barns lärande om saker och ting.  
 
Integrering av sinnesintryck behöver man att utveckla under människans tidiga ålder, och 
målmedvetna och innebördsrika rörelser hjälper barn att utveckla detta. (Ayres, 1989). 
Författaren anser också att alla de rörelserna barnet måste göra självt finns redan inom barnet 
en sinnesintegration med utvecklingsmöjligheter. Barnåren är väldigt viktigt för barns 
utveckling och om man ger goda möjligheter utomhus för barnen då bygger man även en bra 
grund för deras framtid. Barn som inte får dessa möjligheter kan få svåra problem under 
senare delen av skollivet, t.ex. beteendeproblem. ”Samarbete i nervsystemets många delar, så 
att en människa kan fungera effektivt i samspelet med omgivningarna”. Och Ayres forsätter 
”Läsning, skrivning och räkning kräver en hel del sinnesintegration och ställer mycket 
komplicerade krav på hjärnan. Ett sinnesintegrativt problem kan inverka direkt på hjärnans 
inlärningsprocesser, eller så kan det leda till dåligt uppförande, som påverkar skolarbetet, 
även om barnets inlärningsförmåga är normal.” (Ibid. 32) 
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Braute och Bang (1997) påstår att under 3-7 år är bästa tiden för barn att utveckla sin 
sensomotoriska del i sig och det går bara genom att vi vuxna ger dem den möjligheten genom 
att erbjuda bra lekmiljöer för dem för att de ska röra sig på ett obegränsat sätt. 
 
Enligt Dahlgren & Szczepanski (1997) den pedagogiken som har basen med sinnlig 
erfarenhet bygger fram att lärandet blir mera djup och sant. ”Den direkta fysiska kontakten 
med natur- och kulturfenomenen ökar autenticiteten i lärandet genom att anknyta till ett 
förhållningssätt som rimligen borde vara ursprungligt för människan.” Författarna säger på 
fortsättningen att det inte räcker att se och höra för att människan ska lära sig utan att 
människan lär sig genom att använda sina andra sinnen med som smaka, röra vid, känna och 
lukta (Szczepanski m.fl. s.90 (2006))  
  
Dahlgren & Szczepanski (1997) påstår att en av fördelarna med lärande i utomhusmiljöer är 
att man använder alla sina sinnen och lärandet sitter kvar när man upplever situationen själv 
och där utomhus byggs upp en social gemenskap mellan människor är mycket starkare. 
Utomhuspedagogiken tvingar ofta att gruppens medlemmar blir beroende av varandra vilket 
bidrar att människan utvecklar sin personlighet och ökar trygghetskänsla. Aktiviteter som 
utförs i en annorlunda miljö utanför den traditionella miljön skapar en känsla att tankarna 
frigörs och vilket förbättrar ett aktivt management bland elever och lärare. 
 
UNDERSÖKNINGS SVAR: 
Pedagoger på den ”I Ur och Skurverksamhet” planerade några veckors utevistelse och de 
delade ut de 48 elever från F-3 i fyra grupper. En av de grupperna hade samarbetsövningar ute 
i naturen. Ur någon av vår observation av den dagen hämtas följande nedteckning: 
 
”Pedagogen knöt ett rep mellan sju olika träd och inramade in en ring med hjälp av träd och 
rep. Hälften av eleverna drog ner på ögonen sina mössor eller de knöt en halsduk på ögonen. 
Huvudregeln var att de skulle lita på sina händer (känslan), sina öron(hörseln) och sina 
kompisars beskrivning av vägen när de skulle hålla repet och gå från start till igen start 
punkten. Varje elev som inte hade något på sina ögon höll handen på sin kompis som hade 
något på ögonen och beskrev vägen medan den med slutna ögon höll samtidigt repet med sin 
andra hand. De tränade flera gånger och turades om med varandra och lyckades bra. ” 

 
(Observation, ”I Ur och Skurverksamhet”, 2010-03-10) 

 
”Frisk luft och att man rör på sig mer än i ´vanlig´ skola. Piggare och sundare barn.” 

 
(Förälder – I Ur och Skurverksamhet) 

 
I den här delen liksom de andra delarna överensstämmer vår källforskning med tidigare 
forskningar. Vår undersökning angående hur det kan bli lättare för barn att lära sig har vista 
att om barn ska lära sig bättre så ska de fördelaktige använda sig av alla sina sinnen. 
Aktiviteter som görs utomhus såsom vi beskrev ovan i vår observation, ökar självtroendet och 
trygghetskänslan inte bara hos individen utan även i gruppen, vilket visar att vår källforskning 
överensstämmer med tidigare forskningar. 
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8.1.8 Miljö  

 
LITTERATUR: 
Braute och Bang (1997) hävdar att ”Sannolikheten är stor att människor som inte har något 
förhållande till naturen, inte heller kommer att ha så stor förståelse för den och inte visa så 
stort intresse för att bevara den.” (s.19) Författarna tycker att eftersom barnen tillbringar flera 
timmar av sin tid på förskolan och skolan då är det förskolor och skolor som har en stor 
uppgift att göra barnen medvetna om naturen. 
 
Braute och Bang (1997) anser att vuxnas roll är stort här och det blir svårt för barn att förstå 
om vuxna säger en sak och gör en annan. Om vuxna och barn städar tillsammans då får man 
bättre resultat. Vi har en livssyn att som vi vill barn ska utgå från den är, om man gillar om 
något så är man rädd om att förlora den och försöker skydda den. Det är därför vill vi att barn 
ska gilla naturen i första hand med hjälp av upplevelser i naturen.  
 
Barn lägger märke till och gör sina observationer och hela tiden frågar de sin ledare. På så sätt 
lär vuxna och barn sig tillsammans. Braute och Bang (1997) hävdar att om man har en insekts 
bok med sig och studerar den när man hittar en insekt i skogen med barnen då blir resultatet 
att barn lär sig studera insekten detaljerat. Böckerna är viktiga. De visar hur olika sorts 
insekter ser ut och det blir roligt den sociala stunden för barnen.  
 
UNDERSÖKNINGS SVAR: 
 
I den här delen fick vi hjälp av både våra observationer och svar av föräldrar för våra enkäter.  
 
Ur några av våra observationer hämtas följande nedteckning: 
 
Idag har vi varit ute i skogen igen och försökte hitta spår efter djur. Vi hittade några spår och 
några elever blandade gipspulver med ljummet vatten som vi hade i en termos. Sedan har vi 
fyllt djurspåren med gips och vi har markerat dem med pinnar. Vi fick vänta ett par timmar 
för att gipset skulle torka. Min handledare har lovat eleverna att hon ska plocka upp dem på 
vägen hem. Barnen har observerat många andra saker som spill och hår av djur och vi har 
plockat allting i en låda för att studera vidare inomhus. 

(Observation, ”I Ur och Skurverksamhet”, 2010-02-08) 
 
 I vår undersökning fann vi att eleverna från F-1, som är 24 stycken mellan sju och åtta år, 
sprang mellan två avdelningar och städade bort allt skräp. De sorterade väldigt fint och när 
de var färdiga med sorteringen så gick de till en miljösituation med en fritidspedagog. Jag 
fick reda på att eleverna från F-1 och år 2-3 brukar turas om varje vecka att städa rent 
avdelningarna en gång i veckan.  

(Observation, ”I Ur och Skurverksamhet”, 2010-02-10) 
 
Föräldrar tyckte att: 
”Utevistelserna, de kommer ut och lär sig hur naturen fungerar. Tror det ger mer respekt för 
natur & miljö.” 

(Förälder – I Ur och Skurverksamhet) 
 
”Att barnen har stor förståelse för djuren och naturen. Att de vet hur viktigt det är med 
miljön.” 

(Förälder – I Ur och Skurverksamhet) 
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”Lär sig om naturen och att ta hänsyn.” 

(Förälder – I Ur och Skurverksamhet) 
  
”Bra att vara ute mycket, lära sig om natur, miljö samt att vistas mycket i natur.” 

(Förälder – I Ur och Skurverksamhet) 
 
Vår källforskning visar att miljön är den viktigaste och primära komponenten när det gäller 
utomhuspedagogiska aktiviteter. Det har visat sig att levande kunskap har bättre påverkan på 
barnens lärande än det traditionella. Det fick vi stöd för vårt påstående bland annan hos 
föräldrar som tyckte att deras barn har lärt sig visa hänsyn till naturen och miljön tack vara att 
de har utomhuslektioner vilka har troligen förstärkt kunnandet hos de i hösta grad. Att få 
bekräftelse på detta sätt har visat oss att det finns en hel del likheter mellan vår källforskning 
och tidigare forskningar i samma ämnes område.  
 

8.2   Hinder 
 
LITTERATUR: 
Beträffande utomhuspedagogiken vill vi nämna att efter vår enkätundersökning och den kurs 
litteratur vi läste, kunde vi inte hitta så många verkligt stora och omöjliga hinder/nackdelar för 
verksamheter som drivs med utomhuspedagogisk metod. Det som ansågs som hinder kommer 
vi att presentera nedan.  
 
Naturligtvis är inte allt frid och fröjd när det gäller utomhuspedagogiken utan som all annan 
verksamhet har denna typ av verksamhet också sina problem och hinder. Ett annat sätt att 
uttrycka det är som Britta Brügge m.fl. uttrycker det i friluftslivets pedagogik: ”Den som är 
våt, kall och hungrig struntar fullständigt i alla vackra blommor, spännande torpruiner eller 
intressanta myror. Har man sedan också gått bort sig, eller skadat sig på yxan, kan 
friluftslivet tyvärr snabbt förvandlas till något negativt”. (2007, s.53) 
 
Fritt tolkat från stycket ovan ska vi pedagoger ha nödvändig kunskap om hur man beter sig i 
naturen och hur man ska hantera olika situationer som kan uppkomma i och med vistelse 
utomhus. Vidare ska en pedagog veta att vad hon ska göra och dessutom vara uppmärksam på 
att vara noga vid ett sådant tillfälle när det gäller lämplig typ av kläder som barnen ska bära 
och även hur man ska hushålla med mat och dryck, så att barnen är både torra och varma samt 
mätta när de vistas ute i naturen. 
 
Detta nämner även Szczepanski (2006) och att det även finns viss anledning för pedagoger att 
dra sig för att ha barnen i utemiljön. En anledning kan vara att det är ont om personal som ska 
ta hand om barnen jämfört med antal barn i de grupper som förekommer inomhus. Dessutom 
kan avsaknaden av lämpliga kläder hos barnen och tidspressen påverka pedagogens vilja att 
undervisa barnen ute. 
 
Även Hedberg (Lundegård m.fl. 2004) påpekar att pedagoger ska vara noga med att inte alla 
barn gillar och är vana att vistas ute i naturen och det är därför extra viktigt att man till att 
börja med upprättar en förberedande känsla för naturen hos dem. Med det anser Hedberg att 
barn ska känna sig företrädesvis mätta, torra, varma, och inte minst trygga i sin omgivning för 
att de ska kunna trivas ute i naturen och gilla det. 
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Ett annat dilemma som utomhuspedagoger handskas med är det schematiska och de i förväg 
bestämda uppdelningarna av skoldagen. Andra moment som kan betraktas som hinder är brist 
på närliggande gröna områden, speciellt för barn som bor i storstad. I sådana fall måste 
pedagoger färdas kanske längre sträckor för att kunna ha utomhusaktiviteter. Det gör att det 
för det mesta tar längre tid för en sådan lektion att genomföra och dessutom krävs det 
transportmedel för att ta sig till lämpliga områden. Har skolan för pressade scheman så går det 
av naturliga skäl inte att genomföra utomhuslektioner som man önskat sig. Men 
schemaläggningen är en mänsklig konstruktionsfråga. 
 
Tidigare har det nämnt att det brister i fråga om lämplig och relevant kunskap hos många 
pedagoger på våra skolor. Det är ett verkligt hinder för att kunna tillämpa 
utomhuspedagogiken som en lämplig metod för utomhusaktiviteter. Även Szczepanski med 
lång erfarenhet som lärarfortbildare inom natur, och miljöområdet, anser också att det i 
dagsläget är rätt många av våra lärare som brister i kunskaper och erfarenheter som fordras för 
att utemiljön ska anses som både klassrum och läromedel på en och samma gång 
(Szczepanski, 2006).  
 
Ytterligare hinder som kan påverka utomhuslektioner kan vara att vissa barn har svårt att 
engagera sig i gruppen och följa de oskrivna regler som finns. Detta kan orsaka att dessa barn 
blir mobbade och betraktas som okunniga och inte önskvärda i gruppen. Som en 
kedjereaktion kommer de att isoleras från gruppen och därmed des en känsla av att bli 
åsidosatta. Detta påpekar även Gillberg (1996) och Ericsson (1997) som påstår att själva leken 
barnen emellan kan orsaka mobbning och utanförskap för barn som kan ha 
koncenterationsvårigheter och även barn med andra medicinska svårigheter. Även Ericsson, I. 
(2005) nämner att positionen individen skaffar sig i gruppen kan ha stor betydelse för hur 
denna individ kommer att behandlas av de övriga gruppmedlemmarna. Sådant måste man som 
pedagog stävja på ett tidigt stadium. 
 
Sist men inte minst kan vuxnas rädsla att inte kunna ge svar på frågor kan nämnas som ett av 
de hinder som utomhuspedagogiken möter på sin väg ut i naturen. Pedagoger med föga 
kunskap om det berörda ämnet såsom natur, djur och växter vilka måste med fördel läras ut 
utanför den traditionella lärmiljön, drar sig för att ta barnen ut i naturen. Anledningen kan 
vara att de är oroliga att inte kunna svara rätt på frågor som dyker upp från barnen. Braute och 
Bang (1997) anser att vi vuxna ska acceptera det faktum att vi inte alltid kan svara på alla 
frågor som ställs av barnen, utan vi ska låta barnen göra sina observationer och lägga märke 
till detta på egen hand. Det är då vi vuxna och barn kan sida vid sida lära oss tillsammans. 
 
UNDERSÖKNINGS SVAR: 
 
I den här delen har vi fått hjälp både från den traditionella skolans pedagoger och våra 
observationer: 
 
”Negativ: kläder, att eleverna bär att oömma kläder och ex. stövlar, många elever har inte 
allt. ” 

(Pedagog – traditionella verksamheten) 
 
”Eleverna måste ha bra kläder vilket våra elever inte har.” 

(Pedagog – traditionella verksamheten) 
 
”Viktig med bra kläder.”                                               (Pedagog – traditionella verksamheten) 
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”Kläder som är anpassade efter väder dock viktigt .” 
(Pedagog – traditionella verksamheten) 

 
”Snön når till knäna. Vi är ute och letar efter djurspår. Vi stannar på samlingsplatsen och 
fikar. Vissa barn gnäller om att de är blöta i skorna. Några av dem har extra strumpor och 
tar fram och byter om medan två av dem får hjälp av oss med påsar som vi hade smörgåsarna 
i. De tar på fötterna de påsarna och tar på sig skorna igen. Nu känns det bättre. Vi kan 
fortsätta en stund till fast vi måste vända oss snart pga. olämpliga kläder. Det är min första 
utomhusvistelse med barnen och jag är så svettig för att jag har på mig för mycket.” 

 
(Observation, ”I Ur och Skurverksamhet”, 2010-02-08) 

Konflikterna under rasterna har minskat de senaste dagarna. Barnen leker jättebra 
tillsammans i snön. Jag ser att de inte bryr sig om att det är kallt eller kyligt utan de leker och 
har kul tillsammans.    

(Observation – traditionella verksamheten, 2010-03-04) 
 

Det som vi kom fram till efter analysen av vårt empiriska material är att det inte finns några 
egentliga hinder som gör att man inte kan vara utomhus. Vi la märke till att de flesta 
pedagogerna på den traditionella skolan pratade om olämpliga kläder och dåligt väder som 
hinder till att de inte kunde ha utomhuslektioner eller aktiviteter. Vi anser att det är väldigt 
enkelt att lösa detta eventuella hinder som de påstod genom att ordna med lämpliga och 
anpassade kläder efter vädret. Våra observationer visade att barnen bry sig egentligen inte om 
vädret, om det regnade mycket, eller om det snöade eller var det kallt. De gillar att röra sig 
och leka utomhus oavsett vädret, vilket som är bra för barnens lärande och utveckling.  
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9 DISKUSSION  

Under rubriken tillförlitlighet och generaliserbarheten kan ni läsa om vår metod och självkritik till 
den valda metoden. 

I vår del slutdiskussion kommer ni att läsa en sammanfattning som återkopplas till vårt resultat, 
våra frågeställningar och vår teoretiska bakgrund, samt våra egna tankar kring 
utomhuspedagogikens möjligheter respektive hinder.  

Under arbetets gång kom vi fram till flera andra frågor som man kan undersöka vidare när det 
gäller utomhuspedagogik, vilka vi lägger fram under rubriken förslag till fortsatt forskning.  
 

9.1  Tillförlitlighet och generaliserbarhet 
 
Vi anser att vårt resultat inte går att generalisera för alla elever, eftersom vi har genomfört vår 
undersökning med bara en ”I Ur och Skurverksamhet” och en ”traditionell verksamhet” under 
en femveckorsperiod. Vi anser ändå att vår undersökning delvis är tillförlitlig eftersom vi har 
genomfört våra observationer med två olika elevgrupper medan vi har genomfört två av våra 
enkäter med pedagoger från två olika verksamheter. Vidare har vi jämfört dessa resultat med 
tidigare forskning. 

En sak som skulle ha varit bättre hade varit om vi hade gjort en enkät med föräldrar som har 
sina barn i den traditionella skolan. Då hade vi haft möjlighet att dra slutsatser om deras 
eventuella önskningar om att deras barn skulle ha utomhusaktiviteter på liknande sätt som 
barnen har i ”I Ur och Skurverksamheten”. Då skulle resultaten ha blivit mer intressanta . Det 
skulle ha varit intressant att se om föräldrarna från den traditionella skolan är medvetna eller 
inte om utomhuspedagogikens möjligheter respektive hinder. 

När vi har genomfört enkäter har vi också missat en viktig del som kunde hjälpa oss att dra 
slutsatser på lite lättare sätt. Misstaget var att vi gjorde frågorna för kortfattade eller att de 
liknande varandra. Detta orsakade att vissa föräldrar eller pedagoger missförstod frågan och 
skrev ett svar som egentligen var svar på en helt annan fråga än den vi hade avsett att ställa. 
 
Om vi hade direktintervjuat personerna, vilket var omöjligt att genomföra med 24 föräldrar, 
skulle vi ha kunnat förklara frågan bättre. Men vi kunde ändå dra en bra slutsats i vår 
undersökning med hjälp av de svar som vi fick i våra enkäter. Våra direktobservationer var ett 
komplement till enkäterna och vi fick ut massor av bra material att använda i vårt arbete.  
 
Sedan tidigare har vi båda kunskap om utomhuspedagogik från kursen vi har läst under 
samma period och erfarenheter från tidigare perioder inom lärarutbildningen som var till stor 
hjälp.  
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9.2  Slutdiskussion  

Hela slutdiskussionen och vår undersökning har relevans för vår framtida roll som lärare. 
Syfet med vårt arbete var att undersöka de möjligheter respektive hinder som finns i samband 
med I Ur och Skurverksamheter som har utomhuspedagogik som sin pedagogiska metod. 
Samtidigt ville vi för alla berörda parter belysa naturens öppenhet och visa vilka enorma och 
unika möjligheter den erbjuder oss pedagoger i vårt arbete för ett bättre lärande. Vi ville visa 
dessa naturliga tillgångar med en lång kulturell historia som under alla tider har funnits 
tillhands för oss pedagoger och som kan hjälpa oss att utföra vårt arbete på ett bättre och 
effektivare sätt.  

Historiskt sett har det funnits författare, psykologer och teoretiker som ansett 
utomhuspedagogiken som ett mycket effektivt och bättre inlärningssätt än vår så kallade 
traditionella inomhuspedagogiken. Där bland andra kan man orda om den amerikanska 
pragmatikern John Dewey som var känd för sitt koncept ”learning by doing, att lära genom att 
göra”. Dewey ansåg dessutom att barnen hade begränsade utrymme inomhus och var i behov 
av att komma ut i naturen och utanför den klassiska utbildningsanstalten där de skulle få 
bättre möjligheter till rörelse och frihet för att i praktiken kunna lära sig saker de hade 
teoretiskt läst om. Det skulle vara mer effektivt om de hade lärt sig saker i praktiken först och 
sedan läste om det teoretiskt påstod han . Med andra ord menade Dewey att barn skulle lära 
sig på ett bättre och effektivare sätt om de gick från praktik till teori in sin lärandeprocess. 
Dewey är av de teoretiker som anser att utomhuspedagogiken är en bättre inlärningsform än 
den traditionella skolformen. Den direkta kopplingen till utomhuspedagogik kan man se 
genom att den praktiska kunskapen möjliggörs genom att bedriva aktiviteter i utemiljö. För att 
få till stånd sådan kunskap krävs inte bara att vara aktiv och söka, utan kunskap formas först 
när man observerar och utsätter erfarenheten för reflektioner och bedömanden. 

Vad man hittills kommit fram till, poängterar onekligen att den utomhuspedagogiska metoden 
är en mycket stark påbackning till den valniga och schablonmässiga utbildningsformen som 
vanligtvis kallas för inomhuspedagogik. Utomhuspedagogik erbjuder och låter oss att 
undervisa om olika ämnen med hjälp av naturens egna material utanför de fyra väggarna. 
Människans intrång och påverkan bildar kulturen i naturen tillsammans med naturens egen 
förändring och omvandling med tiden. Natur, kultur och utomhuspedagogik hänger ihop som 
en helhet i lärandet.  Brügge m.fl. (2007) påpekar att om man vill uppnå målet som står i 
läroplaner, är det bra om man kompletterar inomhuslektionerna 
med utomhuslektioner eftersom man plockar till sig den tysta kunskapen där ute med hjälp av 
den sinnliga natur- och kulturmiljön. Alla dofter och ljud, djur och växter kommer att sätta 
barnens sinnen i gungning och stimulera dem till kunskapsupplevelser.    

När man pratar om den långa kulturella historian så kan man inte låta bli att nämna 
allemansrätten som är nästan unikt för nordiska länder och tyvärr inte alla länder har tillgång 
till. Det innebär, som vi har tidigare nämnt i arbetet, att man ska visa respekt till naturen och 
även andras mark och skogsområde. 

Vi som är uppvuxna utanför Sverige tycker att Sverige har en fantastisk natur och alla får 
vistas och avnjuta den såvida de respekterar allemansrätten. Vår önskan var att allemansrätten 
gällde över hela jordklotet, då skulle vi kunna lämna en bra och oförstörd natur efter oss till 
kommande generationer.  
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Vi använde oss av styrdokumentet för att styra vår studie i rätt riktning. Det visade sig att när 
det gäller läroplanerna Lpo94 och Lpfö98, vi kunde inte hitta något direkt citat angående 
utomhuspedagogik men vidare kan man tolka vissa citat som kan tillämpas för 
utomhuspedagogik. 
 
För att tydliggöra vårt påstående så kan vi hänvisa till kapitel 2.2 i Lpo94, där kan man läsa 
att:  
”Skolan skall bidra till elevernas harmoniska utveckling, utforskande, nyfikenhet och lust att 
lära skall utgöra en grund för undervisningen. Lärarna skall sträva efter att i undervisningen 
balansera och integrera kunskaper i sina olika former.”(Lärarboken, 2006. s.17). Här kan vi 
tolka stycket att utomhuspedagogik är en bra kombination för inomhuspedagogiken. Vilket 
ger ett bättre resultat för barnens lärande. 
 
Vad man kan läsa vidare på s. 10 i Lpfö98 är att de som arbetar inom förskolor ska ha ett 
kontinuerligt samarbete för att på så sätt ha möjligheten att skapa en så pass trivsam miljö så 
att den kan locka barnen till både lärande och lek. 
 
Forskning inom området utomhuspedagogin har varit många och det har intresserat många av 
filosoferna, författarna och teoretikerna i vår tid.  

Om vi man ställer frågan om vad utomhuspedagogiken ger som inte den traditionella 
pedagogiken ger, kommer vi såsmåning om fram till många olika saker som vi får stöd för i 
vår studie från tidigare forskning och litteraturer. Vi kommer nedan att redogöra om vad de 
olika tänkarna tyckt om utomhuspedagogiken som en mer effektiv och dessutom angenämt 
metod för lärande. 

Brügge och Szczepanski tycker att naturen stimulerar oss med nya kunskaper och utemiljön 
ger oss nya möjligheter för att kunna utveckla oss på ett bättre sätt. De sinnliga upplevelserna 
i utomhusmiljön är mer än teknik och det är ett nytt liv som ligger ute och väntar på oss. 
Utomhusmiljön hjälper oss att lösa de gemensamma svårigheterna som står i vägen och vi 
använder vår kreativitet och förmåga mer än vi gör inomhus. Fysisk träning är en extra bonus 
som vi får där ute och naturen hjälper oss att uppleva de estetiska ämnena på ett levande sätt. 
Naturen är en källa som ger oss nya idéer som vi kan bearbeta i olika ämnen i förskola och 
skola. (Brügge m.fl. 2007) 

Vi vet att barn lär sig på olika sätt och man måste variera metoderna i sin undervisning för att 
få ett bättre resultat i strävan efter att hitta det optimala sättet i lärandet. Efter att ha lagt ner 
timmar på att läsa olika litteratur böcker som handlade just om de olika pedagogiska 
metoderna så kom vi fram till att just utomhuspedagogiken är en bra metod och dessutom en 
av de bättre och effektivare metoder som vi kan använda i vår framtida yrkesverksamhet som 
lärare. Fysisk aktivitet ökar lusten till lärande hos både pedagoger och elever. Vidare kan man 
se att det finns rätt många som är av samma idé att barn lär sig bättre och effektivare om de 
vistas i en praktisk miljö där allt kan upplevas fysiskt, där barn kan röra sig obehindrat och 
känna och uppleva det som händer runt om kring sig själva, det blir helt enkelt trevligare och 
roligare. 

Ericsson, I. (2005) säger att utomhusvistelser ger många tillfällen till spontanaktiviteter och 
barn får då chansen att träna och bli säkrare på sitt grovmotoriska rörelsemönster. Alla 
aktiviteter hjälper barnen att utveckla sin motoriska del. Grindberg – Langlo (2000) anser att 
fysiska rörelser och aktiviteter är bra hjälpmedel för koncentrationen och underlättar lärandet. 
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När barnen rör sig med hjälp av fysiska aktiviteter i skolan och i vardagslivet, hjälper 
rörelseerfarenheterna barnen så att de blir medvetna om tids- och rumsbegrepp samtidigt får 
de möjlighet att träna social samvaro och samarbete.  

 Eftersom det blir roligare och trevligare att vistas och ha lektioner utomhus så kan det i 
många fall hjälpa till att reducera förkommande konflikter och friktioner som inte är så 
ovanliga bland skolbarn idag. Man har noterat att samarbetet mellan eleverna ökar utomhus, 
vilket hjälper eleverna att utveckla sin sociala kompetens i sin omgivning. Stöd för vårt 
påstående finns bland andra att läsa i publikationer av Szczepanski som påstår att 
utomhusmiljön erbjuder större ytor så att barnen rör sig friare och när det uppstår någon 
konflikt mellan barnen, måste de lösa den konflikten på egen hand utan lärarens hjälp vilket 
leder till att de utvecklar sin sociala kompetens. (Claesdotter, 2004).  

Man ska inte glömma bort en viktig aspekt när det rör utomhuspedagogin. Utomhusvistelser 
och den friska luften plus möjligheter till rörelse och lek har visat haft positiva effekter på 
barnens hälsa. Utomhusklimat spelar med andra ord stor roll till god hälsa, och därmed 
hjälper troligen till att frånvaron sjunker betydligt hos eleverna. Söderströms och Blennows 
(1998) studier om hälsan är ett bra exempel på detta. Resultatet av deras studie var så att de 
kom fram till att ”I Ur och Skurverksamheters” elever är friskare än barn i ”traditionella 
verksamheter”, eftersom i ur och skurverksamheter tillämpar de just utomhuspedagogiken 
som sin primära lärandemetod. 

Vidare har vi också diskuterat om de olika ämnen som kan vara lämpliga att ha lektioner i 
utomhus, och vi kom fram till att man tillägnar sig levande kunskap utomhus, och levande 
kunskap är en fördel både för läraren och för eleven när det gäller lärandet. Det är stor 
skillnad på att se en sak i en bok en och än att se och uppleva samma sak "levande" ute i 
naturen.  

När vi läste kursen Utomhuspedagogik hade vi lektioner om  många olika växt- och djurarter. 
Vi hade då hjälp av material (växter och växtdelar) som vi hade plockat ute i naturen och 
torkat de genom att lägga de mellan tidningsbladen. Vi hade också stor hjälp av bilder vi hade 
tagit vid de tillfällen vi var ute.  Materialen har vi fortfarande kvar som levande kunskap er, 
och blommorna och bladen påminner oss också om utomhuslektionerna vi hade under den 
kursperioden. Utomhuspedagogin kursen hjälpte oss att komma närmare naturen och våra 
känslor för naturen blev starkare samtidigt som vi skaffade oss massor av kunskap. Det är just 
denna upplevelse och denna sorts kunskap som vi vill ge till våra elever i vår framtida 
yrkesroll. Detta ledde oss till vårt beslut till att skriva det här arbetet, ett arbete som gav oss 
resultatet, att utomhuspedagogiken erbjuder fler och bättre möjligheter till lärandet än 
inomhuspedagogiken. 

Vidare hade vi också tittat på de brister och hinder som kan karakterisera ett neddrivande 
klang för utomhuspedagogiken. Det kan finnas flertal hinder i utövande av denna metod som 
alla andra metoder. Man kan exempelvis luska vidare i denna fråga och hitta hinder som kan 
variera från dåligt väder vilka anser vi att det inte är några stora hinder för att pedagogerna 
ska avfärda utomhusaktiviteter för. Vårt motto är att ”Låt inga små hinder komma i vägen för 
din utevistelse”. Vad vi menar är att man kan ha utomhusaktiviteter även om det är dåligt 
väder. Vårt tips är att planera ordentligt och riktigt, ta på dig riktiga kläder efter vädret och 
våga svara så gott du kan på barnens frågor, och låt barnen lära sig allting där ute i 
verkligheten där naturen erbjuder oss alla fantastiska upplevelser och kunskapskällor. 
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Från vår egen forskning baserat på enkät och observationer fann vi dessutom en rad stöd i 
annan forskning. 

Under den här delen ska vi kortfatta och punktvis berätta vad vi har kommit fram till när vi 
skrev om möjligheter och hinder med hjälp av relevant litteratur, enkäter och observationer 
plus våra egna uppfattningar. Vi har kommit fram till att: 
  
 Egna upplevelser och erfarenheter ger större möjlighet för människan att förstå bättre 

när hon är utomhus än inomhus. 

 Utanför ”de fyra väggarna” finns det verkliga livet och där har människan mycket 
lättare att knyta band mellan lärandet och verkligheten. Detta är svårt när man är inom 
fyra väggar oavsett hur bra läraren är eller hur bra planeringen man har inomhus.  

 Utomhusvistelser hjälper människan förstå hur världen hänger ihop. 

 Utomhuslektioner hjälper barnen att förstå vad som menas med hållbar utveckling. 

 Människan kan lära sig visa respekt för naturen och därigenom kunna skydda den på 
ett bättre sätt.  

 Utomhusaktiviteter hjälper människan att röra sig mer och får oss att tillbringa mindre 
tid framför datorer. 

 Elever orkar lyssna mycket längre samt klarar att genomföra olika teman och lektioner 
som skulle vara omöjliga i inomhus. 

 Elever lär sig söka efter svar i böckerna och de använder böckerna mycket mer och på 
ett mer nyfiket sätt än de gör inomhus. 

 Barnen upptäcker nya saker varje gång de är ute och deras förståelse för naturen ökar.  

 Problemlösningen blir mycket lättare där ute. 

 Där ute finns levande laboratorier och barn lär sig mycket bättre än de gör inne. 

 Eleverna brukar vara mycket lugnare och friskare och deras immunförsvar brukar vara 
starkare när de är ute så ofta så möjligt. 

 Där ute uppstår nästan aldrig någon konflikt. 

 De har mycket högre koncentrationsnivå ute än inne. 

 Barnen förstår sambandet mellan kultur och natur och de lär sig lättare om sin egen 
närmiljö utomhus. 

 Barn lär sig använda alla sina sinnen med hjälp av naturens tillgångar. 

 Utomhusvistelserna hjälper människan att röra sig mer och därmed utökar människan 
sin motorik mycket lättare ute i naturen, vilket kan hjälpa till positivt att lärandet ökar. 

 Samarbete mellan barnen ökar betydligt mer utomhus än inomhus. 
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 Olämpliga utomhuskläder och oplanerad matsäck packningar kan vara ett hinder för 
roliga utomhusvistelser och det kan påverka barnet att de blir distraherat och därmed 
lärandet blir inte aktivt då. 

 Brist på nödvändig kunskap inom ämnet kan vara ett av de hindren för lärandet. 

 

9.3  Förslag till fortsatt forskning 
Vidare forskning inom ämnet kan vara att gå på djupet inom någon av de olika metoderna av 
pedagogik. Detta för att skapa sig en djupare förståelse om dessa metoder. Den djupare 
förståelsen skulle sedan vara till hjälp vid hanteringen av heterogenitet i undervisningsgrupper 
samt förekomst av elever med särskilda behov inom gruppen. Vi har koncentrerat oss på den 
verksamhet som vi undersökte och därmed våra förslag på vidare studier berör en sådan 
verksamhet. 

 
 Varför är det inte så många skolor med ”I Ur och Skurverksamheter” i Sverige?  
 Vad kan vi göra för att öka antalet ”I Ur och Skurverksamheter”?  
 Hur mycket stöd får friluftfrämjandets organisationer från staten för att utveckla och starta 

fler ”I Ur och Skurverksamheter”? 
 Hur pass intresserade är skolledningarna av att inkludera en sådan verksamhet i 

skolundervisningen? 
 Vilka strukturer är det som styr verksamheten på skolor mot en inomhuspedagogik och i 

mindregrad mot utomhuspedagogik? 
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Barnögon som tindrar och porlande skratt. 
Minnen från en barndom och tidens glömda skatt. 

Förr i tiden, det var då, nu vi gör så gott vi kan 
också för de många små, framtidens kvinna och man. 

Leka lära med eget sinne värdefullt för barnen är 
Inte bara sitta inne men att själv få vara där 

Se och lukta, klättra, hoppa, gå i sol och vind och snö och regn. 
Slumra, drömma, sova däruppå i hemmets ro och trygga hägn. 

 
Jorunn Nyhus Braute 

Svensk översättning: Marika Hagelthorn 
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Bilaga 1 

”Missivbrev” 
Anhållan om tillstånd för att ert barn kan delta i en undersökning inom ramen för ett 

examensarbete vid lärarutbildningen vid Göteborgs universitet 
 
Vi är Zeynep Tural och Leila Aminezadeh studenter som utbildar oss till lärare vid Göteborgs 
Universitet. Vi skall nu skriva den avslutande uppgiften inom lärarutbildningen som är vårt 
examensarbete och som ger oss vår lärarbehörighet. Arbetet motsvarar 10 veckors 
heltidsstudier och skall vara klart i maj. Examensarbetets syfte är ta fram ”I Ur och 
Skurverksamhetens fördelar respektive nackdelar”. De viktigaste frågorna vi behöver få svar 
på är berörda parters synpunkter om verksamheten. För att kunna besvara dessa frågor 
behöver vi samla in material genom observation och frågeenkät med alla elever i en ”Ur och 
Skurverksamhet”.  
 
Vi kommer att delta i elevsamtal och ta del av material från lärares utvecklingssamtal och på 
det sättet kommer vi att ta del av material som handlar om ert barn.  
 
På er skola kommer undersökningen att genomföras under perioden Mars 2010. Vi vill med 
detta brev be er som vårdnadshavare om tillåtelse att ert barn deltar i den 
observation/intervju/frågeenkät/annat som ingår i examensarbetet. Alla elever kommer att 
garanteras anonymitet. De skolor/enheter/klasser som finns med i undersökningen kommer 
inte att nämnas vid namn eller på annat sätt kunna vara möjliga att urskilja i undersökningen. I 
enlighet med de etiska regler som gäller är deltagandet helt frivilligt. Ert barn har rättigheten 
att intill den dag arbetet är publicerat, när som helst välja att avbryta deltagandet. Materialet 
behandlas strikt konfidentiellt och kommer inte att finnas tillgängligt för annan forskning eller 
bearbetning.    
 
Vad vi behöver från er är att ni som elevens vårdnadshavare skriver under detta brev och så 
snart som möjligt skickar det med eleven tillbaka till skolan så att ansvarig lärare kan samla in 
svaret vid tillfälle. Sätt således ett kryss i den ruta som gäller för er del:  
 
O Som vårdnadshavare ger jag tillstånd att mitt barn deltar i undersökningen 
    
O Som vårdnadshavare ger jag inte tillstånd att mitt barn deltar i undersökningen 
 
Datum ………………………………  
 
……………………………………………………..  …………………………………………. 
vårdnadshavares underskrift/er  elevens namn 
 
Har ni ytterligare frågor ber vi er kontakta oss på nedanstående adresser eller telefonnummer: 
Med vänliga hälsningar 
Zeynep Tural och Leila Aminezadeh 
07………… 
Handledare för undersökningen är  
Kursansvarig lärare är Jan Carle, docent, Göteborgs universitet, Sociologiska institutionen 
031 786 4792  
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Bilaga 2 

 
Enkätfrågor till föräldrar och elever som svarades hemma: 

 
 Varför ” I Ur och Skurverksamhet”? 

 
 
 
 
 

 Var det erat eller barnets önskemål? 
 
 
 
 
 

 Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med ”I Ur och Skur” verksamhet tycker ni? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Är ditt/dina barn nöjda med verksamheten? 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Kan du/ni rekommendera andra föräldrar att välja ”I Ur och Skurverksamhet”? 
 
 
 
 

Tack för hjälpen 
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Bilaga 3 
 
Enkätfrågor till ”I Ur och Skurverksamhetens” pedagoger som svarades på jobbet: 
 

 Varför valde du att jobba i en ”I Ur och Skur” avdelning? 
 
 
 
 
 

 Vad har du för utbildning? 
 
 
 
 
 

 Hur länge har du jobbat i en ”I Ur och Skur” avdelning? 
 
 
 
 
 
 

 Är du nöjd med ditt jobb? 
 
 
 
 
 

 Hur skulle du vilja utveckla verksamheten? 
 
 
 
 
 
 

 Skulle du vilja jobba mer ute? T.ex. fler undervisnings timmar ute? 
 
 
 
 
 
 

 Kan du rekommendera blivande pedagoger att arbeta i en ”I Ur och 
Skurverksamhet”? 

 
 
 
Tack för hjälpen 
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Bilaga 4 
 

En enkät från två lärarstudenter 
 

Vi är två lärarstudenter som skriver vår C-uppsats som handlar om I Ur och 
Skurverksamheter. Uppsatsens syfte är att ta fram ”I Ur och Skurverksamhetens” fördelar 
respektive nackdelar. För att kunna försätta med vår uppsats behöver vi samlar in material 
via frågeenkät, därför är vi oerhört tacksamma om ni vill svara på vår enkät.  

Tack på förhand 
 
 
Hur länge har du jobbat som pedagog på din nuvarande arbetsplats? 
 

 
Vad har du för utbildning? 

 
 

 
 

 
Känner du till ”I ur och skur” verksamheten?  JA  NEJ  
Om ja, på vilket sätt? 
 
 
 
 

 
Skulle du vilja ha utomhuslektioner?  JA NEJ  
Förklara gärna ditt svar.  
Till exempel: vad är det positiva respektive det negativa med att ha lektioner utomhus?  
 
 
 
 
 
 
 

 
 


