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Sammanfattning  

Syftet med undersökningen är att ta reda på föräldrars uppfattning om vilket värde och innehåll som 
utomhuspedagogiken har för deras barns lärande. Nio föräldrar deltog enskilt i kvalitativa intervjuer med 
semistrukturerade frågor. Resultatet visar att föräldrarnas insikt och kunskap om innehåll och värde i 
utomhuspedagogiken är viktig för helheten omkring barnens lärprocesser När föräldrar blir medvetna om hur mycket 
naturupplevelser, hälsa, sinnesupplevelser, kreativitet och kommunikation med omgivningen betyder för lärandet så 
blir de delaktiga inte bara i sina barns lärprocesser utan även i utomhuspedagogikens utveckling i skolan. 

Abstract 

The purpose of this paper is to study parents‘ view of how environment and outdoor education influences their children‘s 
learning. This paper is a qualitative study where nine parents were interviewed. The results point out how important parental 
insight and interest is to the learning  processes of children. Knowledge about how outdoor education increases the holistic 
learning. When parents are aware about how much nature experiences  with all senses, creativity, communication and good heath 
mean to the learning process. How it will make them  more involved in the education in school as well as in the development of 
their own child. 
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1. Bakgrund 

När jag träffar föräldrar till barn i förskola och skola möts jag ofta av en lite frågande blick 

när jag berättar att jag studerar miljö- och utomhuspedagogik på magisternivå. 

Deras undrande uppfattar jag beror på vaga och skiftande föreställningar om miljö och 

utomhuspedagogik. Det är få som sätter miljö och utomhuspedagogik i direkt samband med 

undervisning och att det har med lärande att göra. Jag känner att det är önskvärt och av stor 

betydelse att bredda kunskaperna om vad utomhuspedagogik står för. Det vill säga, hur 

utomhuspedagogikens metoder kan påverka lärandet på ett positivt sätt för barn redan från 

tidiga år i förskola, skola och genom hela livet. Insikten om hur lärandet går till och hur 

mycket eleverna påverkas av sin lärmiljö kan skapa förståelse och intresse för skolans 

metoder. 

Eleverna, vad har de för insikt? De flesta gillar att vara ute. Ju yngre de är desto större 

rörelsebehov verkar det som. Hos riktigt små barn finns det en stor nyfikenhet och 

upptäckarglädje som de använder till att skaffa sig erfarenhet och kunskap om omvärlden 

genom att smaka, känna och pröva sig fram. Detta tror jag att de flesta föräldrar är medvetna 

om, liksom alla varför-frågor som under en viss period aldrig verkar ta slut. Tidig interaktion 

mellan förälder och barn har betydelse för utvecklingen av det egna jaget, samt tillit och 

självkänsla senare i livet.(Mahler, Pine & Bergamon, 1975, Magnusson, 2002) . En hälsosam 

utveckling från barn till vuxen förutsätter ett omgivande samhälle som stödjer barnets 

självkänsla, trygghet och balans i tillvaron. Barnet som beroende individ, är för sin hälsa 

avhängigt av sitt sociala sammanhang. Hur barnets intressen och värden beaktas i bemötande 

och miljö påverkar barnets hälsovillkor under hela skolåldern (Bremberg, 1998, Hwang & 

Wickberg, 2001, Lagerberg, 2002) 

Jag själv växte upp i en familj som tillbringade en stor del av fritiden med att vara ute i skog 

och mark sommar såväl som vinter. Under min skoltid utnyttjade mina lärare skolans 

utemiljöer för både lek och naturiakttagelser. Detta tillsammans med en aktiv ungdomstid 

med bl.a. orientering och scouting har lagt grunden till mitt intresse för naturen och miljö. 

På lärarutbildningen handlade det mycket om teori och historia och om hur inlärning fungerar. 

Vår metodiklektor tolkade den dåvarande läroplanen som en förkortning MAKIS, vilket 

betydde att vi i vår undervisning skulle sträva efter Motivation, Aktivitet, Konkretion, Intresse 

och Samarbete. Detta tankesätt tillsammans med de nya idéer som dök upp i LTG-
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undervisning, där man utgår ifrån barnens eget språk och tankar, stämde väl överens med mitt 

sätt att tänka om barns lärande. Det vill säga, att vara ute i olika miljöer, iaktta vad som 

händer och utgå ifrån det upplevda och samtala, läsa och skriva och arbeta vidare med det på 

olika sätt i klassrummet.  

Under den tid då mina egna barn var i skolåldern hade jag tillfälle att bo i olika delar av 

världen och få pröva på att dels vara skolbarnsförälder i Vancouver, Kanada och i Vientianne, 

Laos, där jag även arbetade som lärare på den Internationella skolan. 

Redan i primay school, motsvarande svenska skolår 1-6, i Vancouver, hade jag förmånen att 

få följa med på elevernas utedagar och kortare lägervistelse. Jag kunde tydligt se hur lärarna 

arbetade pedagogiskt med omgivningen. Undervisningen innehöll upplevelser av olika slag 

och väldigt mycket kreativt arbete ute i naturen. Som förälder förundrades jag över hur snabbt 

och med vilken glädje eleverna arbetade, trots att alla inte talade samma språk.  

Under tiden på internationella skolan var det utomhuspedagogiken som fick undervisningen 

att fungera. Plantera, håva och experimentera var en bra början för den engelska 

språkundervisningen samtidigt som den sociala och kulturella förståelsen eleverna emellan 

ökade.  

Mina egna barn deltog också i undervisning inom internationella skolan men i högre 

årskurser. Jag kunde märka att den här miljön och med blandningen av många kulturer och 

språk utvecklade dem både socialt och personligt och de fick mycket erfarenheter av 

undervisning i skiftande miljöer som de hade nytta av när de kom tillbaka till skolan i Sverige. 

Väl hemma i svenska skolan igen har föräldrar och kollegor ibland varit frågande när det 

gäller att använda utomhuspedagogik i undervisningen. Trots det har jag genom åren envist 

fortsatt med att fylla på mina egna kunskaper med högskolekurser om flora och fauna, samt 

hur man använder naturen som klassrum. Högskolekurserna har gett mig verktyg och framför 

allt stöd i min uppfattning av nyttan att arbeta tillsammans med eleverna i olika miljöer 

utanför skolan. 
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2. Problemformulering 

Det verkar vara ett outforskat område hur mycket insikt föräldrar har om sina barns sätt att 

lära och skolans metoder för att lära barn. Med min bakgrund och i min vardag i skolan som 

lärare, så kan jag förstå att det är mycket som snurrar i föräldrarnas hjärnor angående barnens 

skolvardag. Tyvärr ser jag att det är få föräldrar som tar sig tid att sätta sig in i hur det 

förhåller sig i skolvärlden. Barnen lever i många fall sitt eget liv i skola/fritids på något sätt. 

Föräldrarna har fullt upp med jobb, hem, matinköp, m.m. samt att skjutsa barnen till och från 

olika aktiviteter samt att även hinna med sina egna aktiviteter. Tiden förefaller inte räcka till. 

Jag tycker att det är intressant att fundera över huruvida föräldrar kan göras medvetna om att 

deras insikt och kunskap om skolans metoder kan påverka barnens glädje och motivation för 

skolarbetet. Jag menar att kunskaper om utomhuspedagogikens metoder kan vara en bra väg 

att väcka föräldrars intresse och därmed öka deras delaktighet i barnens skolarbete men även i 

lärandet i stort. Föräldrar kan genom att få kunskap om olika metoder och lärstilar också 

kunna ställa krav på det som saknas i undervisningen.  

Genom att intervjua föräldrar vill jag ta reda på vilket värde och innehåll föräldrarna uppfattar 

att utomhuspedagogiken har för elevernas lärande. Det vill säga hur helheten runt barnens 

lärande ter sig när undervisning sker i olika miljöer utanför skolans lokaler, jämfört med den 

traditionella undervisningen. När en del av undervisningen blir till konkreta upplevelser för 

alla sinnen, på spännande platser. Då är det kanske så att föräldrars intresse och insikt om 

skolans metoder väcks och de förstår att ta sig lite mer tid för att umgås med sina barn och 

lyssna på vad de har att berätta om sina upplevelser i skolvardagen och därmed få en ökad 

insikt i lärandet.  

2.1. Syfte och frågeställning 

Mitt syfte är att göra en empirisk undersökning om föräldrars föreställning om 

utomhuspedagogikens innehåll och värde som är relaterad till teorier om hur man kan 

använda sig av olika miljöer/naturen som klassrum. Det vill säga föräldrarnas uppfattning om 

hur barnen får kunskaper i fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet, samt hur och om 

metoden förmedlar glädje, skapar lust och nyfikenhet när man lämnar de traditionella 

skollokalerna. 
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*Vilket värde och innehåll uppfattar föräldrar att utomhuspedagogiken har för helheten runt 

barnens lärande i förskola och skola? 

*Hur uppfattar föräldrar att utomhuspedagogiken kan utvecklas i förskola och skola? 
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3. Definition av utomhuspedagogik och begrepp 

Termen utomhuspedagogik presenterades först under 1990-talet. Det är en form av pedagogik 

där platsen för lärandet är betydelsefull. Pedagogiken bygger på samspel mellan konkreta 

upplevelser och textbaserat lärande. Undervisningen kan förläggas i både urbana och rurala 

miljöer och genom att lärandet, förutom utomhusvistelsen även förutsätter mer rörelse 

framhålls ofta de positiva effekterna för elevernas hälsa (Nationalencyklopedin, 2007). 

Centrum för Miljö -och- utomhuspedagogik vid Linköpings universitet har i sin forskargrupp 

tagit fram en definition för att beskriva det utomhuspedagogiska fältet: 

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan 

upplevelser 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 lärande lyfts fram. 

(Centrum för Miljö och Utomhuspedagogik, 2004). 

Kärnan i utomhuspedagogiken är utnyttjandet av upplevelsebaserade, platsrelaterade 

förstahandserfarenheter utomhus i växelverkan med textbaserade praktiker (böcker 

informationssökning via datorbaser etc.) Elever och pedagoger lämnar i större utsträckning 

den formella platsen för lärandet, skolbyggnaden, och ge sig ut i levande landskap och 

inhämta förstahanderfarenheter. På så sätt banar man vägen för kreativa lärprocesser. Genom 

att öka autenticiteten i lärandet i förskola och skola får den fysiska kontakten med natur och 

kulturfenomen en större betydelse i elevernas lärande. Språkliga begrepp införlivas genom 

direktkontakt med verkligheten. Mellan språk, hälsa, lärande och lek finns ett vetenskapligt 

samband som är viktigt att uppmärksamma. En skola som inser betydelsen av detta samband, 

behöver ett platsrelaterat perspektiv i undervisningen, ett verkligt landskap att arbeta i med 

hela kroppen där alla sinnen aktiveras (Szczepanski, 2007, s.10). 

Naturskoleföreningens syn på utomhuspedagogiken: 
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Inom naturskoleföreningen kallar man utomhuspedagogiken, ”att lära in ute”, som består av 

fyra grundstenar nämligen upplevelser, upptäckter, förståelse och insikt. Dessa grundstenar 

syftar till att ge en större bild av skolans verksamhet och i ett vidare perspektiv också av livet. 

(www.naturskola.se). 
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4. Litteraturgenomgång  

4.1. Utomhuspedagogik och forskning om barns hälsa och lärande 

För de flesta vuxna är det en ganska självklar vardagserfarenhet att vi mår bra av en promenad 

i naturen. Vi får frisk luft och får röra på oss och vi får inspiration att fortsätta vårt arbete 

(Naturvårdsverket, 2008). 

Forskningen om hur individen påverkas av naturen är av relativt sent datum och det är långt 

ifrån alla som vet hur och varför individen påverkas positivt av att vistas ute. Trots att den 

historiska kunskapen om utevistelse har funnits i tusentals år är det inte förrän de senaste 20-

30 åren som det gjorts intressant forskning om utevistelsens betydelse både nationellt och 

internationellt. Tusentals år är en kort tid för människokroppen att förändras så i biologisk 

mening är vi fortfarande stenåldersmänniskor och har en nedärvd fallenhet att vistas i naturen 

så kallad biofili (kärlek till naturen) Wilson, 2002). Denna egenskap har genom tiderna gynnat 

vår överlevnad. Detta evolutionhistoriska arv, den s.k. biofilihypotesen är en av orsakerna till 

att vi mår bra och kan återhämta oss i naturen.  

På 1980-talet gjorde makarna Rachel och Stephen Kaplan en undersökning i USA som visade 

på naturens återuppbyggande effekt. De vilsamma och behagliga sinnesintrycken som når 

hjärnan när individen vistas i naturen ger vila och återhämning för hjärnan som varje dag ofta 

utsätts för en strid ström av sinnesintryck. Om hjärnan inte får möjlighet att återhämta sig utan 

måste arbeta på högvarv hela tiden riskerar individen att bli mentalt utmattad 

(Naturvårdsverket, 2008). 

Makarna Kaplans fortsatta forskning tillsammans Roger Ulrich under en 10-årsperiod med 

vetenskapliga studier, visade på att vistelse i naturen leder till mindre stress, ökad kreativitet 

samt bättre motorik och koncentrationsförmåga. Mycket i forskningen handlar om den stora 

vinsten med att skapa en relation till naturen redan som barn. Detta för att individen senare i 

livet lättare ska kunna använda naturen för avkoppling och återhämtning (Naturvårdsverket, 

2008).  

Att fysisk rörelse och rörelse i naturliga utemiljöer ger friskare barn som har bättre motorik 

och koncentrationsförmåga har bevisats i flera undersökningar (Ericsson, 2003, Fjortoft, 

2000, Nilsson, 2003.). Ingegerd Ericsson visar i sin doktorsavhandling hur motorik, 

koncentrationsförmåga och prestationer i svenska och matematik förbättrades, när en timme 
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per dag avsattes för rörelse och fysiska aktiviteter utomhus. I undersökningen ingick 251 

elever i grundskolan år 1-3. Rörelse är glädje, kroppslig kontakt som skänker självbekräftelse. 

Det är viktigt för de barn som inte kommer till sin rätt i det traditionella klassrummet. De är 

ofta barn som känner sig motoriskt oroliga och är osäkra i samspelet med klasskamraterna. I 

det utomhuspedagogiska klassrummet värderas, aktiveras och används andra färdigheter än de 

rent verbala och förmågan att sitta stilla och ta emot det talade eller skrivna ordet. Rapporten 

visar att utomhusvistelse och fysisk aktivitet har positiva effekter på skolprestationer 

(Ericsson, 2003). 

Fredrika Mårtensson beskriver i sin doktorsavhandling, om hur barn får ett mer intensivt 

samspel med den fysiska miljön när de är utomhus. Lärarna ger barn större rörelsefrihet 

utomhus och tillåter den att på egen hand utforska miljön. Lek utomhus är mycket konkret 

och rörlig, barnen kommunicerar mer med kroppen än med ord (Mårtensson, 2004). 

I en undersökning som genomfördes i en grundskola i Linköping, 2002-2004, fokuserades på 

möjligheterna att minska elevers och lärares stressnivåer genom införandet av 

utomhuspedagogisk undervisning (Nelson, Szczepanski & Gustavsson, 2005). Studien 

innebar 15 dagars kompetensutbildning i utomhuspedagogik fördelade över ett läsår. 

Deltagare var en grundskola som försöksskola samt en kontrollskola. Totalt omfattade studien 

345 barn och 30 lärare från förskola upp till år 6. Efter genomförandet uppmättes signifikant 

sänkta salivcortisolhalter (stresshormon) hos eleverna i försöksskolan, jämfört med 

kontrollskolans elever. Resultatet indikerade mindre stress särskilt hos pojkarna vid 

undervisning utomhus. Undersökningen innefattade även psykometriska mått på hälsostatus. 

En slutsats av denna undersökning var att kopplingen mellan hälsa och utomhuspedagogik 

skulle kunna utgöra en frisk- och hälsofrämjande faktor i skolans lärmiljö. Vi vet idag att 

höga cortisolhalter sänker hjärnans minneskapacitet och att anatomiska förändringar under 

påverkan av stress har iakttagits i den del av hjärnan som fördelar och sprider impulser 

(hippocampus) till högre nivåer i hjärnbarken (cortex) (Nelson, Szczepanski & Gustavsson, 

2005).  

Hjärnforskaren David Ingvar säger ”Det är nödvändigt för våra hjärnor att vara utomhus och 

få flöde av ljud, ljus och former och färger som naturen bjuder på. Vi behöver fågelsång och 

vindsus, solreflexer och skuggor, dimma och färgupplevelser, blommor och insekter. 

Hjärncellernas tillväxt är beroende av naturens stimulans. Om det blir för tråkigt att lära sig- 

då stänger hjärnan av” (Naturvårdsverket, 2007). 



11 

Professor Patrik Grahn har sedan 1985, genomfört omfattande forskning om platsens 

betydelse för människan. Att platser som vi upplevt som positiva under våra tidiga barnaår 

återvänder vi gärna till och att de präglar vår personlighet fram kommer i forskningen om hur 

god utemiljö i vardagen påverkar barns hälsa. Utifrån dessa resultat av undersökningarna om 

god kvaliteten i förskolornas utemiljö kan man dra slutsatsen att utformningen av förskole- 

och skolgårdar av stor betydelse för barnens utveckling. Områdena måste vara tillräckligt 

stora för att svara mot barnens naturliga behov av vidlyftig lek och fysiska aktiviteter såsom 

att springa klättra, krypa m.m. men också förekomsten av träd och buskar, sand och vatten 

och andra inslag för mer sinnliga upplevelser behövs. Det som finns i ute, ska locka till 

upplevelser som fångas av deras sinnen och det gör utelek med pinnar, sand, vatten, gräs och 

buskar som med fantasin hjälp kan förvandlas till allt vad barnen önskar sig i leken. Där 

behöver även finnas små platser (gömslen) där de ostört kan experimentera, få lugn och ro 

och egen tid att tänka och reflektera. Barn idag tillbringar stor del av sin vakna tid i förskolan. 

Föräldrarna arbetar i allt större omfattning utanför hemmet och har svårt att tillgodose barnens 

behov av utevistelse och fysisk utelek även om de är medvetna behovet. Därför är 

utformningen av utemiljöerna en mycket viktig och betydande del i det lärande och den 

utveckling vi strävar efter att barnen ska få i våra förskolor och skolor i de tidiga åren. Får inte 

barn tillgång till naturliga och anpassade lärmiljöer uppvisar de sämre motorisk utveckling 

och koncentrationsförmåga (Grahn, 1992, Kaplan, 1991, Ottosson, 1997 ). 

I Danmark har ett utvecklings- och forskningsförsök pågått under en treårsperiod, där en klass 

med 19 elever har undervisats utomhus 20 % av sin undervisningstid (Mygrind, 2005). 

Forskarna ville undersöka hur miljön utomhus påverkade elevernas naturförståelse, trivsel, 

kroppslig aktivitet, social kompetens och faktainlärning och språkbruk. De ville också 

undersöka hur föräldrarna upplevde barnens skolgång med detta inslag av 

utomhusundervisning. Resultatet var positivt ur alla synvinklar både från elever och 

pedagoger som deltagit. Föräldrarnas uppfattning kunde man utläsa i enkätundersökningar i 

början och slutet av försöksperioden. Enkäterna visade att det fanns viss skepsis i början, men 

under försökets gång ändrades deras uppfattning och föräldrarna märkte att deras barn var 

glada, men fysiskt trötta efter utedagarna och att barnen berättade mycket mer om vad de hade 

gjort samt att det hade blivit bättre trivsel barnen emellan. Vad det gället fakta inlärning 

kunde inte föräldrarna uttala sig men deras svar visade på att projektet hade nått upp till 

förväntningarna och att de genom den medföljande föräldraundersökningen hade fått en god 

inblick i att naturklassidén innebar kvalitet och var väl värd att utveckla (Mygrind, 2005). 
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Utomhuspedagogik och sund livsstil har varit ett av sju kommungemensamma 

utvecklingsprojekt i Lund kommun under åren 2006-2008 (Olsson, 2008). Satsningen bygger 

på målen i Utbildningspolitiskt program (UPP). Syftet var att vidareutveckla 

utomhuspedagogiken i förskolor och skolor för att eleverna skulle förstå sin roll i naturens 

kretslopp, få utlopp för lek, kreativitet och fantasi och fysisk aktivitet och därmed stimuleras 

till en sundare livsstil (Olsson, 2008).  

Under projektets gång har många inspirations och utbildningsaktiviteter ordnats av 

Naturskolan. Det har varit arbete med både teoretisk och praktisk inriktning och omfattat bl. a. 

en kurs på fyra dagar med inriktning på utomhuspedagogik, som ca.125 pedagoger fullföljde. 

Slutsatserna av projektet har varit positiva och visat på bättre hälsa hos både barn och 

personal. Bättre socialt samspel och att fler barn kommer till sin rätt i samarbete. Fler barn får 

möjlighet att utforska omvärlden på ett aktivt och konkret sätt vilket leder till att de blir mer 

självständiga. Genom att det finns möjlighet att tillämpa olika lärstilar är det lättare att 

tillgodose alla eleverna. I lek och lärande har barn kunnat utnyttja stimulerande platser med 

tillgång till vatten och sand. En del av skolgårdarna har fysiskt förbättrats och blivit mer 

anpassade till utomhuspedagogik under projektets gång. I slutresultat menar man dock att 

ytterst handlar inställningen till utomhuspedagogik om den enskilde pedagogens attityd. Vid 

undervisning utomhus är det andra utmaningar och situationer som kräver annan planering, 

sammanhängande tid, bättre möjligheter att förflytta sig till olika platser och annat 

organisatoriskt som skolledningen ska kunna skapa bättre möjligheter för. Visionerna hos de 

som medverkat i projektet är, att de tror på att intresset för utomhuspedagogik har fördjupats 

och att kommunens satsning har varit stimulerande för utvecklingen. Man vill att det ska 

finnas liknande möjligheter att få stöd och handledning i framtiden för att bredda och fördjupa 

arbetet med utomhuspedagogik och sund livsstil i förskolor och skolor (Olsson, 2008). 

Många forskningsresultat visar alltså på att individens relation till den fysiska miljön är 

kopplat till lek och lärande och bättre hälsa. Utemiljön visar sig vara en bra lärandemiljö som 

skapar en helhet runt barnet. Anders Szczepanski visar med sin lärandemodell att lärandet 

utomhus är ett komplicerat samspel mellan lärmiljö, aktivitet, det sociala samspelet, personlig 

och social utveckling samt hur vi mår i vår lärmiljö. Hälsan omsluter allt och är avgörande för 

vårt välbefinnande och vår vilja att lära. Mår den fysiska och psykiska kroppen bra påverkas 

individens lärande, minneskapacitet, motivation och lusten att lära. 
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Lärandemodell (A. Szczepanski, 

2005)

 

UP= utomhuspedagogik 

 

4.2. Utomhuspedagogik i ett historiskt perspektiv 

Människan har under större delen av evolutionen lärt av sina erfarenheter och muntlig 

tradition i omvärlden. Det är också så man med utvecklingsglasögonen kan se på det lilla 

spädbarnet och dess snabba utveckling under de första levnadsåren. Då ser man framför sig 

mönstret hur sinnesupplevelser och erfarenheter ackumuleras till kunskap i den lilla kroppen 

och genom att gripa begriper de och genom samspel och kommunikation med omvärlden 

utvecklas de enligt ett förbestämt mönster (Dewey, 2004). Individens utveckling har alltid 

påverkats av omvärldens utveckling. Genom tiderna har utvecklingen inom lärandet formats i 

olika riktningar allt efter vetenskap, filosofer och idétolkningar som varit härskande i tiden. 

Jag vill här nämna om några filosofiska strömningar som format uppfattningar som 

människan av idag har när det gäller lärande.  

Utomhuspedagogikens idétraditioner om det autentiska lärandet går att finna på många ställen 

under utvecklingens gång, även långt bakåt i historien. Redan på 300-talet f. Kr. hade Aristoteles 
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klart för sig att man uppfattade verkligheten genom sina sinnen och egna erfarenheter och därmed 

uppnår den högsta graden av realitet. Aristoteles hade, precis som utomhuspedagogiken idag, en 

holistisk syn på naturen. Han såg naturen som den egentliga världen (Brügge, Glantz, Sandell 2007). 

Aristoteles säger ” One must learn by doing the thing, for though you think you know it, you have 

no certainly until you try “ (Beard, & Wilson, 2002) . 

Vid denna tid insåg även de grekiska filosoferna Sokrates och Platon idén med att dialogen 

förlöser människans tankar och att det är en viktig process i individens utveckling vilket också 

kan ses i utomhuspedagogiken idag. I dialogen, diskussionen, med andra får individen klarhet 

om sig själv och sina tankar, men även andras tankar. Dialogen är alltid oavslutad och kan 

ständigt fyllas på, och är ett slags forum för reflektion då man uppmärksammar sina tankar, 

förstår och kan gå vidare i sin utveckling. Den oavslutade dialogen är en förutsättning för 

fortsatt lärande och insikt (Molander, 1996).  

1600-talspedagogen Johann Amos Comenius, förespråkade ett lärande i autentisk miljö, ett 

aktivt lärande där barnet fick använda alla sina sinnen så tidigt som möjligt i sin utveckling. 

Hans skrifter handlade om didaktik d.v.s. lärandets var? hur? och varför? precis som 

utomhuspedagogiken gör idag. 

Jeune-Jacques Rosseau skriver på 1700-talet om människans inneboende drivkraft att lära och 

om naturen som läromästare. Han betonar starkt vikten av barnets möte med verkligheten 

under uppväxten. Han skriver i sin bok Émile/Om uppfostran följande: 

”Eftersom allt som tränger in i människans intellektuella medvetande, kommer dit genom hennes 

sinnen, är hennes första förstånd av sinnlig art. Våra första lärare i filosofi är våra fötter, våra 

händer, våra ögon. Att ersätta dessa med böcker är inte att lära oss tänka förnuftigt, det är att lära 

oss lita på andras förnuft, att lära oss mycket och ingenting lära.” (Rosseau, 1912). 

Förmedlingspedagogiken kom inom skolans väggar att bli det mest förhärskande och växte 

sig allt starkare under 1700 och 1800-talet i hela Europa. Boklig bildning, mycket utantill-

lärande blev mer och mer accepterat som bättre vetande, trots att det förde med en slags 

ytinlärning med liten förståelse vad de teoretiska skrifterna egentligen handlade om. 

Pedagogiken hade ändrat inriktning vilket Johann Heinrich Pestalozzi vände sig emot. Han 

menade i sin inlärningsteori att handen, huvudet och hjärtat alltid måste vara delaktigt i varje 

undervisningssituation. Han förespråkade den reformpedagogiska idén att den omedelbara 

åskådningen av verkligheten skulle lyftas fram som ett oumbärligt komplement till den 

härskande förmedlingspedagogiken som med sin verbalism, sina kontrollmetoder och 
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allehanda tekniska läromedel hade ersatt verkligheten i klassrummet (Brugge, Glantz, Sandell, 

2007). 

Ellen Key skrev att den förhärskande förmedlingspedagogiken med abstrakt undervisning och 

kontrollbehov var som själamord i skolorna. Hon förespråkade andra platser än klassrummet 

för undervisning och var en förkämpe för fältstudier och ville att barnen skulle t.ex. lära 

matematik genom hantverk och trädgårdsarbete. Detta sätt menar hon, tar vara på barnets lust 

och nyfikenhet att lära på ett annat sätt än enbart boklig kunskap. 

I sina skrifter nämnde Key också om hemmets och föräldrarnas ansvar för det lilla barnets 

utveckling. De vuxna måste visa barnet respekt och förtroende men också genom att vara en 

bra förebild låta barnet lära sig självövervinnelse och empati för andra. Hon säger att hemmet 

ska, inte bara ta hand om barnens kroppar utan också deras själar, vilket leder till djupare 

insikt och erfarenheter för barnet. Hon har också synpunkter, som menar att i brist på 

psykologisk mognad och insikt så förblir många föräldrar omogna hela sitt liv. Därför 

förespråkar hon kindergarten, där barnen dock ska ses med respekt för den egna individens 

nivå och inte fostras i flock (Key, 1996). 

Bland annat den tidsbrist som verkar finnas hos dagens föräldrar, medför att förskolan och 

pedagogernas kunskaper om lärandet hos barnen är av stor vikt även i vår tid. 

Maria Montessori förespråkade för att hela barnets omgivning skulle ses som ett läromedel 

och hennes metod innebär ett holistiskt lärande där hela kroppen är med i lärandeprocessen. 

Naturen, sinnliga upplevelser och egna erfarenheter är grunden i hennes pedagogiska metoder, 

vilket stämmer väl överens med vad utomhuspedagogerna förespråkar (Montessori, 1986). 

John Dewey hade även han sin utgångspunkt i det aktiva lärandet med hela kroppen. Han 

menade att praktisk kunskap var lika mycket värd som teoretisk. Dewey menade att 

begreppsbildningen underlättades när individen arbetade praktiskt med konkret material och 

med konkreta erfarenheter med omgivningen. Hans berömda uttryck ”learning by doing” 

innebär att både handling och tänkande måste till för individens förståelse. 

Begreppsbildningen underlättas av de konkreta erfarenheterna och liksom i 

utomhuspedagogiken ser man det som en kompenserande kunskapsform som motsvarar 

genuina mänskliga behov och kommunikation. Att veta något innebär inte att man automatiskt 

förstår menar Dewey. Individen måste lära i ett sammanhang och bli berörda, barnet måste 

”gripa för att begripa”, för att utveckla en begreppsförståelse. Kunskapens kärna blir en ett 
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vidareförande av olika verksamheter i vilket handlandet utgör en kunskapsform som den 

abstrakta påståendekunskapen inte kan förmedla menar Dewey (Dewey, 2004). 

Denna kunskapens kärna finns med i utomhuspedagogikens definition som 

upplevelsebaserade och platsrelaterade erfarenheter och i skolans styrdokument talar man 

idag om dem som kunskapsformerna, förståelse, färdighet och förtrogenhet (Lpo-94,s.8). 

Utomhuspedagogiken är en plats för lärandet såväl som ett innehåll för lärandet (Dahlgren, 

2007). Det är ett sätt att lära. I detta sätt ligger möjlighet att återskapa de naturliga 

relationerna mellan tanke och känsla, mellan kunskapens olika aspekter och mellan plats och 

identitet. Förståelsen av komplexa företeelser förutsätter en kontinuerlig växling av 

fokusering mellan helhet och delar. Den fysiska verkligheten erbjuder naturligt nog talrika 

tillfällen till upplevelser av helheter och delar i ett naturligt sammanhang, medan 

klassrumsmiljön är ett mindre övertygande sammanhang för sådana erfarenheter (Dahlgren, 

2007). 

Utvecklingspsykologen Jean Piagets idéer om tankestrukturens utveckling från barn till vuxen 

kan också kopplas samman med inlärning utomhus” om vi vill få individer som är kapabla till 

att nyskapa och fä morgondagens samhälle att gå framåt är det klart att en uppfostran till 

aktivt undersökande av verkligheten är vida överlägset en uppfostran där eleverna blir matade 

med färdiga sanningar”(Molander, 2006). 

Lev Vygotskij en rysk psykolog betonade det sociala samspelet, det vill säga vikten av barnets 

integration med omvärlden. Han menade att all psykologisk utveckling utgår från ett 

gemensamt handlande där individen lär sig av dessa handlingar för att sedan kunna utföra 

dem själv. Han betonade särskilt språkets betydelse då individens tankar kommer till uttryck 

och kan kommuniceras. Språket är själva instrumentet för tänkandet och utvecklingen av 

intellektet (Nationalencyklopedin, 2009). 

Slutligen kan Kurt Hahn också nämnas i det utomhuspedagogiska sammanhanget. Han lyfte 

fram betydelsen av attraktiva miljöer, såsom utemiljön, det natur och kulturgivna landskapet. 

Genom att öka verklighetsanknytningen och individens personliga erfarenhet av olika 

lärmiljöer, ökar också möjligheten till ett lustfyllt lärande. Begreppsprocessen blir då en resa 

mot bättre vetande, där den fysiska platsen, uterummet, skolgården och det omgivande 

lanskapet och kulturen utgör en konkret och naturlig motivations och stimuleringsarena 

(Brügge, Glantz, Sandell, 2007). 
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4.3. Utomhuspedagogik och kunskapsbegreppet i styrdokumenten  

Med dessa stycken ur förskolans och skolans läroplaner vill jag uppmärksamma bredden av 

kunskapens olika former och vikten av helheten runt varje enskild elevs lärande utifrån 

styrdokumenten och jämföra detta med utomhuspedagogikens kunskapssyn. 

I Lpfö98, står det att ”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för sin 

egen delaktighet i naturens kretslopp och för enkla naturvetenskapliga fenomen, 

liksom sitt kunnande om växter och djur, 

och ge barn möjligheter att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön, 

och utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning, 

samt förståelse för vikten av sin hälsa och sitt välbefinnande”  

Vidare säger man också i Lpfö-98: 

”Förskolan skall lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt 

förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla arbetet i förskolan. Verksamheten skall 

hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utföras så att det bidrar till en bättre 

miljö både nu och i framtiden” (Lpfö98 s.). 

Det vill säga barnen ska få förståelse av fakta och få färdigheter och förtrogenhet för att förstå 

och utvecklas i sin omvärld. Detta betyder att pedagogerna som arbetar med de yngre barnen 

har alltså en stor uppgift att arbeta med i stävan att uppfylla målen så att den enskilda 

individen har en god grund att stå på vid skolstarten. 

I Lpo-94 för förskoleklass, grundskola och fritidshem står det om skolans uppdrag i stort: 

”Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former - såsom 

fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. 

Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett 

lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet. Skolan skall främja elevernas 

harmoniska utveckling. Detta skall åstadkommas genom en varierad och balanserad 

sammansättning av innehåll och arbetsformer. Gemensamma erfarenheter och den sociala och 

kulturella värld som skolan utgör, skapar utrymme och förutsättningar för ett lärande och en 

utveckling där olika kunskapsformer är delar av en helhet (Lpo 94 s.8). 
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Genom att pedagogerna att möter eleven på dess egen nivå och ser till varje individs 

erfarenheter så vill skolan sträva efter att skapa en helhet och progression för varje elev 

utifrån dess egna möjligheter. 

I kommentarer till kursplaner och kriterier 2000 kan man läsa (s.9): 

”Nationellt bestäms utbildningens inriktning, vilka ämnen som ska finnas i skolan, vilka mål 

som ska gälla och vad alla elever minst ska kunna. Lokalt tolkar lärare och elever målen, tar 

ställning till vilket stoff som skall väljas ut för att konkretisera innehållet, tar ställning till hur 

man vill arbeta och hur man vill organisera undervisningen. Detta innebär att även eleverna 

behöver läsa och förstå de krav som kursplaner och betygskriterier innehåller och att lärarna 

behöver stödja och hjälpa eleverna i detta arbete, så att innehållet blir begripligt. Det finns 

oändligt många sätt att lära på, oändligt mycket stoff att välja på och många olika sätt att 

arbeta på. Lärarna använder sin yrkeskunskap och yrkeserfarenhet för att tillsammans med 

eleverna göra alla dessa val. Detta är det lokala frirummet”. 

Det är således den lokala skolan och dess pedagoger som ansvaret vilar på hur teorin ska 

förvandlas till förståelig kunskap som ger eleverna erfarenhet och redskap att utvecklas 

vidare. Detta är ett stort ansvar och kräver djup insikt om vilken kunskap den enskilde eleven 

har med sig, dvs. hur upplevelser och erfarenheter under de tidiga barnaåren format de olika 

eleverna. ”Förförståelsen är de traditioner, normer och värderingar i tillvaron som avgör hur 

individen förhåller sig och tolkar tillvaron. Utifrån denna sits försöker individen tolka nytt och 

okänt. Att ta till sig det nya påminner om leken ”när man glömmer sig bort”, man lämnar den 

egna tolkningen för att tolka något nytt.” skriver Bernt Gustavsson (Gustavsson, 2002).  

Vilken grund finns att bygga vidare på och hur olika det ter sig för varje elev är ett utmanande 

och betydelsefullt arbete för pedagogen. Tänker man sedan att varje pedagog också har sin 

speciella grund av erfarenhet att utgå ifrån i diskussionen om att välja stoff och sätt att arbeta 

på med eleverna så är möjligheterna att skillnaderna i måluppfyllelse kan bli mycket olika. 

Ibland kanske det blir så att om man jämför med att bygga ett hus, så fungerar viss 

verksamhet kanhända, så att en del väggar byggs innan det finns någon bra och stabil grund 

för dem och då har eleven ju inte så mycket användning av sin kunskap och dessutom är det 

svårt att förstå hur man ska sätta dit taket. 

Kunskap som ska förmedlas av pedagogen och kunskap som ska förvärvas av de enskilda 

eleverna är ett komplext arbete som kräver ett holistiskt tänkande där utomhuspedagogikens 
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metod kan vara ett redskap i sitt sätt att utgå från den verklighet som finns utanför skolans 

väggar (Szczepanski, 1997). Målet är att på så sätt förena den nya kunskap som finns i 

elevernas omvärld med deras redan erhållna erfarenheter. Pedagogik utomhus förenar känsla, 

handling och tanke, landskapet är en arena, den fysiska verkligheten blir lärmiljö. Pedagogen 

och eleverna använder på ett systematiskt sätt hela uterummet både som instrument och plats 

för lärandet. Uterummet som en känd grund, blir ett sätt att lära, och på samma gång objekt 

för lärandet och en del i lärprocessen, menar Anders Szczepanski (Szczepanski, 1997). 

När man tänker att varje elev i skolan skall nå upp till de nationellt bestämda målen vid en 

viss tidpunkt under sina skolår, så måste man även ta i betraktande vad Liv Duesund skriver 

om elevens grund att stå på, dvs. elevens egen självuppfattning (Duesund, 1996) . Det talas 

det inte om i styrdokumenten, men hon säger” Eleverna måste läras att se själva, höra själva, 

tolka själva och på samma gång lära sig att leva med att vara sedda, hörda och tolkande utan 

att det hotar deras självkänsla.” Hon menar också att den elev som inte uppfyller de bestämda 

kraven på bestämda prestationer blir lätt osynlig. ”En elev som inte ses, är en elev som känner 

det som han inte finns”. Detta kan vara rätt så vanligt förekommande i vår målstyrda skola. 

Duesund menar att individens kropp är i sig själv meningssökande. Det är kroppens förmåga 

att uppfatta, känna och röra sig som gör den i stånd att förstå sin omgivning. Hon skriver 

”Utsätt inte barn för vuxet kunnande, låt kroppen först förstå. Upplevelsen är en förutsättning 

för förståelsen av upplevelsen” Genom att vistas ute i naturen i tidiga år och själv få 

experimentera och dra slutsatser om hur saker och ting hänger ihop och fungerar ökar 

individens självkänsla. Det vill säga att det är viktigt att upplevelserna, de nya erfarenheterna, 

ska vara på rätt nivå och komma före själva analysen av erfarenheten, annars är det risk att 

eleven tappar lusten och meningen med den nya kunskap man vill förmedla. Kanske detta 

även medför att eleven heller inte blir sedd i konkurrensen (Duesund, 1996). 

Kunskaperna, förståelse, färdighet och förtrogenhet är målen i styrdokumenten. Vad som 

dessa innefattar är inte lika lätt att förklara som att förklara ren faktakunskap, dvs. konkreta 

vetenskapliga begrepp, teorier. Att ”veta att” saker förhåller sig på ett visst sätt. 

Bernt Gustavsson skriver: ”veta att” är knutet till det teoretiska, medan ”veta hur” är uttryck 

för det mer praktiska. Annorlunda uttryckt är då kunskap både av teoretisk och praktisk 

karaktär. I ett teoretiskt resonemang rör vi oss med logiska slutledningar. I ett praktiskt 

sammanhang riktas uppmärksamheten på själva utförandet. Att kunna något innebär både att 

kunna utföra något, och att kunna redogöra för det man gjort. Tanken behöver vara med under 
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hela processen. Färdighet innebär att kunna föra ett resonemang om det man gjort. Att ”veta 

hur ”man utför saker är en s.k. tyst kunskap men att resonera om och förklara det som utförts, 

då är det inte enbart tyst kunskap. Det är det osägbara som är liktydig med förståelsen av den 

tysta kunskapen. Med detta som utgångspunkt har flera forskare och filosofer varit inblandade 

i att utveckla denna förståelse i vilket man skiljer mellan påståendekunskap, 

färdighetskunskap och förtrogenhetskunskap. Förtrogenhetskunskap kräver att man har 

överblick över det man gör. Tyst kunskap är således både färdighetskunskap och 

förtrogenhetskunskap (Gustavsson, 2000). 

Peter Gärdenfors menar att skolans traditionella roll att förmedla kunskap i form av fakta är 

lite överspelad idag när allt finns att tillgå på yttre medier. Utbildningens fokus måste idag 

erbjuda ett spektrum av olika tankemönster så att eleverna själv kan uppleva, undersöka, se 

sammanhang och få verktyg att tolka all den information som sköljer över dem idag.  

”Det är genom att pröva sig fram som man bäst skapar sin kunskap och lär sig fatta beslut. 

Erfarenhet kan inte lagras i lådor eller köpas på burk.” (Gärdenfors, 2000). 

Gunnar Hedborg (1978) i IT-kommissionen säger: ”Hur förbereder skolan det livslånga 

lärandet? Barn kommer ihåg ca 5 % av vad de hör, 10 % av vad de läser, 80 % av vad de gör 

och 90 % av vad de lär ut till andra. Detta innebär ett mer aktivt sätt och kunskapssökande 

arbetssätt”(Hedborg, 1978). Detta visar tydligt hur viktigt det är, inte bara med faktakunskap 

utan att förståelse, färdighet och förtrogenhet är ett måste i barnens undervisning både i 

förskola och skola (Hedborg, 1978).  
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5. Metod 

Här kommer jag att redogöra för metodval, urvalsstrategier, urval och intervjufrågornas 

innehåll samt forskningsetiska övervägande. Sedan följer en beskrivning av var och hur 

intervjuerna genomfördes. Till sist kommer kapitlet att handla om hur pass generaliserbart 

resultatet kan bli i den här typen av undersökning. 

5.1. Metodval 

När en empirisk undersökning inom den samhällsvetenskapliga forskningen ska genomföras 

finns det två tillvägagångssätt, dels den kvantitativa forskningsmetodiken, dels den kvalitativa 

forskningsmetodiken. Skillnaden mellan dem är tydlig och beror på syftet med 

undersökningen (Kvale, 1997). 

Den kvantitativa forskningen är inriktad på siffermässiga mätmetoder av det sociala livet, där 

forskaren styr med t.ex. enkätundersökningar. Forskaren träffar inte alltid de involverade 

personerna och får sällan en relation till dem. Resultatet blir ofta en strukturerad och statisk 

bild av den sociala verkligheten. Man kan säga att de kvantitativa forskningsresultaten har 

fokus på en storskalig mätning av människors beteende och är genomförd i en konstlad 

situation på så sätt att den bygger mer på uppfattningen att en naturvetenskaplig modell och 

passar inte lika bra för ett studium av den sociala verkligheten (Bryman, 2002). 

Den kvalitativa forskningen är verbal i sin presentation av analyserna i samhället och det är 

deltagarnas perspektiv av det sociala livet som är utgångspunkten. Med kvalitativ intervju 

riktar sig intresset mot intervjupersonens uppfattning och ståndpunkter. Intervjun ger en 

flexibilitet och möjligheter till fördjupning. Den kvalitativa forskningen rymmer en 

uppfattning om den sociala verkligheten som går ut på att de utgör en yttre och objektiv 

verklighet. Forskaren eftersträvar en bra relation till de personer som ingår i undersökningen 

och vill försöka se världen med ”samma ögon”. Den kvalitativa forskningen brukar anpassas 

efter hur saker och ting utvecklas över tid och har fokus på kopplingarna mellan deltagarnas 

beteende i sociala situationer. Den här metoden mäter ofta samspelet mellan ett mindre antal 

människor och avsikten är att se vad deras uppfattningar egentligen innehåller (Bryman, 

2002).  

Den kvalitativa forskningen vill fånga och beskriva livsvärlden. I uppfattningen av hur 

individen beskriver livsvärlden antas människan ge innehåll i relationen mellan sig själv och 
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omvärlden. Att uppfatta något är att skapa mening och är det grundläggande sättet som 

omvärlden gestaltas. Från våra uppfattningar utgår vi också då vi handlar och resonerar i 

vardagen (Patel & Davidsson, 2003).  

5.2. Intervjufrågornas utformning 

Med mitt syfte att ta reda på föräldrars föreställning om utomhuspedagogikens innehåll och 

värde har jag valt den kvalitativa metoden, att genomföra enskilda intervjuer. 

Jag har valt att göra en intervju med semistrukturerade frågor (Bryman, 2002). 

Frågeformuläret inne höll en mängd frågor som inte behövde besvaras i ordning utan var 

beroende av respondentens sätt att svara. När man använder sig av semistrukturerade 

intervjuer läggs stor vikt vid respondentens egna ståndpunkter och reflektioner. 

Semistrukturerade frågor passar i den här studien då de färdiga frågorna ger struktur, men 

tillåter respondenten att utveckla sina åsikter i öppna svar. Intervjuaren kan låta respondenten 

uttrycka sina idéer och tankar i ord så att det går att uppfatta och identifiera attityder och 

åsikter (Kvale, 1997). Frågorna kan fånga in information som annars kan vara svår att få tag 

på. Intervjufrågorna kan sätta igång tankar som ger respondenten ny insikt, och när 

respondenten svarar blir han varse sina åsikter. I den här sortens intervju finns också 

möjlighet för mig som intervjuare att ställa följdfrågor för att försäkra mig om att jag uppfattat 

vad respondenten verkligen menat. 

I en inledande fas gjordes en enkel pilotundersökning bland två föräldrar, tillika kollegor. 

Därefter strukturerades frågorna om, för att bättre motsvara problemställningen. Frågorna 

gjordes mer precisa det vill säga, jag riktade in mig på föräldrarnas uppfattning och inställning 

till att förlägga undervisning utomhus och om de hade upplevt att deras barn varit med om 

utomhusundervisning, samt vilka för/nackdelar som de uppfattade med undervisningen 

utomhus. Frågan om hur föräldrarna kunde tänkta sig utomhuspedagogikens utveckling i 

framtiden, lades till (Patel & Davidsson, 2003) 

5.3. Intervjufrågornas innehåll 

Utifrån mitt syfte utformade jag mina intervjufrågor enligt följande: 

 vad föräldrarna tänker sig att innehållet och värdet av undervisning i en utemiljö kan 

vara 
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 hur de intervjuade föräldrarnas egen erfarenhet, uppväxt och skoltid har påverkat dem 

och deras syn på hur de fostrar sina egna barn,  

 föräldrarnas uppfattning om och hur utomhuspedagogik förekommer i förskola och 

skola, 

 hur de ser på fördelar respektive nackdelar med undervisning där utomhuspedagogik 

ingår som en metod, 

 hur de vill att utomhuspedagogikens innehåll och värde ska vara en del av skolans 

metod, det vill säga vad de anser kan bidra till att pedagogerna ska använda denna 

metod i större omfattning. 

Till sist fick de möjlighet att ta upp tankar om ämnet som jag inte fångat upp med mina 

frågor. Då berättade mer om saker som de brukade göra tillsammans med sina och även en del 

om sin egen skoltid och fritidsintressen kom fram. Som tack för att de ställt upp på intervjun 

och på så vis gjort min undersökning möjlig fick de Naturvårdsverkets lilla skrift 

”Naturmöten.” 

5.4. Urvalsstrategi 

Kriterierna för att delta i undersökningen var att intervjupersonerna skulle vara förälder till 

minst ett barn i åldern 1 till 16 år, och deltagande i förskole- och/eller skolverksamhet. De 

aktuella skolorna hade mestadels bra utemiljö och skolgårdar. 

Urvalet av respondenter gjordes på frivillig grund och föräldrarna fick möjlighet att själv 

anmäla sitt intresse när de läst informationen i mitt missivbrev. I missivbrevet beskrev jag 

syftet med min undersökning som utgångspunkt för uppsatsarbetet vid Linköpings universitet. 

Jag skickade ut missivbrev till föräldrar med barn i år 1,3 och 4 i en skola belägen i utkanten 

av en stad i sydvästra delen av Sverige. Eleverna fick missivbrevet med sig hem som en 

bilaga till det vanliga veckobrevet som delas ut av klassläraren i respektive klass. Det var ca 

80 familjer som fick mitt brev. Jag delade även ut missivbrevet till intresserade 

arbetskamrater, med egna barn i åldern 1- 16 år, på den skola där jag för närvarande själv 

arbetar. Deras barn representerade enskilda skolor i närområdet, både i stad och på mindre 

orter. Detta gjordes i mitten av november månad. Två mammor anmälde ganska snart sitt 

intresse att ställa upp för enskilda intervjuer. Efter påminnelse så var det ytterligare två 
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mammor som anmälde sitt intresse. Bland personal en var det fem som var intresserade och 

ville ställa upp och bli intervjuade. Sammanlagt nio, fyra föräldrar och fem personal. 

Att det var så få föräldrar i klasserna som visade intresse och ville delta kändes nedslående. 

Jag försökte få förklaring till orsakerna till det externa bortfallet. Det kunde bero på att 

tidpunkten, i slutet av terminen, gjorde att föräldrarna kände sig stressade av t.ex. de 

utvecklingssamtal som också förekom i klasserna vid denna tidpunkt. Det kunde även bero på 

att föräldrarna inte fann det tillräckligt intressant eller att de tyckte att min forskning inte har 

med barnens lärande i skolan att göra. Det kunde också bero på att deras tillvaro med flera 

barn i förskola och skola som ska hämtas och lämnas efter att föräldrarnas eget arbete är slut 

för dagen, kändes stressigt, och att tiden helt inte räckte till för att engagera sig. En annan 

orsak till att så få anmälde sig kan vara att jag inte hade någon garanti för att missivbrevet 

verkligen lästes av föräldrarna. Ur den synpunkten hade det varit bättre att skicka 

missivbrevet med post men det tillät inte min ekonomi. Något internt bortfall förekom inte. 

5.5. Intervjuernas genomförande 

I den grupp på nio personer som blev mina respondenter var det två pappor och sju mammor. 

Deras ålder varierade mellan 32-51år och deras medelålder ca 40 år. Fem av dem hade 

varierande yrken ute i samhället, en studerade och tre var pedagoger (dock inte enbart lärare,) 

med insyn i skolans värld. Två av dem hade sin egen uppväxt och skolerfarenhet från andra 

länder. Tillsammans var 19 barn i åldern 5-16 år på fem olika skolor representerade. Tyvärr 

var det endast två barn i förskolan representerade, men det visade sig i samtalen att alla 

barnen hade deltagit i förskoleverksamhet från tidig ålder. Jag bedömer att föräldrarnas åsikter 

och erfarenheter grundar sig inte bara i nuet utan även från barnens förskoletid. 

Min kontakt med respondenterna var dels personliga sammanträffande, dels per telefon och 

dels via mail. Vi bestämde tillsammans tid och plats för intervjuerna som sedan genomfördes i 

skolans lokaler där vi kunde samtala ostört. Jag satt mitt emot föräldern och bandspelaren stod 

på ett bord emellan oss. Intervjuerna genomfördes mellan 28 november till 17 december. 

I missivbrevet hade jag berättat om mina studier och klargjort syftet med intervjun som de 

skulle delta i. De fick veta att intervjun var beräknad att ta 30-45 minuter och att den skulle 

spelas in på ljudband. Allt som de berättade skulle behandlas konfidentiellt, det vill säga inga 

namn på individer eller skola skulle nämnas i mitt uppsatsarbete. Det sagda skulle 

transkriberas på något vis och att det skulle tolkas endast av mig som intervjuare och ligga till 
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grund för mitt uppsatsarbete. De fick också veta att deras medverkan var helt frivillig och när 

som helst kunde avbrytas. 

När vi träffades för intervjun fick de ett frågeformulär, där första sidan ännu en gång 

förklarade syftet med mina studier och deras deltagande i intervjun. Där fanns också ett antal 

frågor av generell bakgrundskaraktär som de skulle besvara skriftligt. Därefter hade de tid att 

fråga och samtala med mig innan vi startade själva intervjun. Detta för att skapa en bra 

relation mellan oss. 

Frågorna delades ej ut i förväg av den anledningen att jag misstänkte att respondenternas 

önskan att verka pålästa och positiva till undersökningen hade gjort att de hade tagit reda på 

fakta om utomhuspedagogik. Jag menar att jag fick mer uppriktiga svar på deras uppfattning 

om undervisning utomhus genom att inte ge dem frågorna i förväg. 

Intervjufrågorna fanns nerskrivna på de övriga tre sidorna i frågeformuläret. Detta var bara 

som ett stöd för vårt samtal. Jag som intervjuare kunde på detta vis helt koncentrera mig på 

samtalet och hur respondenten svarade och agerade på de olika frågeställningarna. Jag från- 

gick ibland de nerskrivna frågorna beroende på vad de berättade och hur samtalet utvecklade 

sig. Jag hade möjlighet att säkerställa den intervjuades åsikter genom att kunna ställa 

följdfrågor där detta behövdes. Efter bandspelaren stängts av tackade jag för deras med 

verkan och överlämnade en liten skrift från Naturvårdsverket. Då fortsatte i vissa fall samtalet 

om skolan och natur och uteaktiviteter i stort. Det väsentliga som framkom då, antecknade jag 

efter att de hade gått, precis som att jag även skrev ner hur personen hade agerat under själva 

intervjun. Detta för att jag bättre skulle komma ihåg mimik och gester i samband med deras 

svar och påminna mig hur detta förstärkt deras positiva eller negativa attityd, när jag senare 

transkriberade intervjuerna (Kvale, 1997). 

5.6. Analys av data 

De inspelade intervjuerna avlyssnades flera gånger och slutligen transkriberades svaren från 

de semistrukturerade frågorna. Jag använde mig också av anteckningarna för att komma ihåg 

hur engagerade och delaktiga respondenterna varit under intervjun (Kvale, 1997). De olika 

respondenterna uppfattningar identifierades, strukturerades och fördes ihop i olika kategorier 

utifrån likheter och skillnader i utsagorna. Därefter kunde ett mönster för de olika 

kategorierna beskrivas och organiseras i relation till varandra så att en essens från alla 

utsagorna kom att bli mer synlig. Systemet av kategorier och hur en tydlig essens kommit 
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fram kallas för undersökningens utfallsrum och detta utgör själva resultatet av analysen. Det 

är viktigt att det verkligen är en beskrivning av respondenternas uppfattningar och inte en 

tolkning utefter min egen förförståelse eller önskan. Intervjuaren är en ofrånkomligt en del av 

respondentens livsvärld och kan på så vis tänkas påverka resultatet. Det är viktigt att jag som 

forskare har det i beaktande när analysen görs och försöker bortse från min egen förförståelse 

och positiva syn på utomhuspedagogik (Patel & Davidsson, 2003). Genom att 

intervjupersonerna utkristalliserats genom ett bekvämlighetsurval och endast bestod av nio 

personer går det inte att säga att forskningens resultat är tillräckligt för att få en generell bild 

av föräldrars synpunkter på huruvida utomhuspedagogikens värde och innehåll som metod för 

att skapa helhet runt barns lärande i förskola och skola. Intervjupersonerna hade dessutom 

redan från början ett stort intresse för friskvård, natur och utevistelse (Kvale, 1997). 

I resultatdiskussionen jämförs sedan analysen av resultatet med de teorier som tagits upp i 

teoridelen och tillsammans med en jämförelse av mitt förväntade resultat utifrån frågorna. 

Där kan man sedan utläsa föräldrarnas förståelse för om och hur utomhuspedagogik kan ha 

betydelse för helheten runt barnens lärande och utveckling och hur de önskar att 

utomhuspedagogisk verksamhet ska få utbredning i skolan. (Bryman, 2002, Patel & 

Davidsson, 2003). 

5.7. Forskningsetiska ställningstaganden 

I en undersökningsprocess är det viktigt och nödvändigt att ha de etiska principerna i åtanke. 

Rätten och möjligheterna som forskaren har i sin undersökning måste kunna ifrågasättas och 

ställas emot kravet att skydda personerna som deltar (Bryman, 2002). 

Informationskravet, att få vetskap om syftet med undersökningen, vem som är ansvarig och 

vid vilken läroanstalt och institution studierna bedrivs fanns med i missivbrevet som 

skickades hem med eleverna. Där framgick det tydligt att det var frivilligt att delta och att 

deras medverkan när som helst skulle gå att avbryta. Det framgick att vi tillsammans skulle 

bestämma tid och plats för intervjun och att intervjun skulle ta 30-45 min, samt att hela 

intervjun skulle spelas in på ljudband. Till samtliga intervjuer användes en kassettbandspelade 

lånad på en AV-central för stadens skolor. Respondenterna fick veta att intervjun efteråt 

skulle transkriberas på ett eller annat sätt och deras svar sedan skulle beskrivas och analyseras 

av mig och att analysen skulle ligga till grund för mitt uppsatsarbete. Jag talade också om för 

respondenterna att allt som de berättade i intervjun skulle behandlas konfidentiellt, det vill 
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säga att inga namn på individer eller skola skulle nämnas någonstans i min uppsats (Bryman, 

2002).  
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6. Resultat 

Utifrån mitt syfte att undersöka föräldrars föreställning om utomhuspedagogikens innehåll 

och värde för helheten runt barnens utveckling och lärande, samt hur de ser på utvecklingen 

av utomhuspedagogiken, så har intervjusvaren transkriberats, beskrivits och analyserats. 

Utifrån analysen har jag kunnat gruppera respondenternas uppfattningar enligt följande 

kategorier: 

*Hälsa, fysiskt rörelse, och naturkänsla 

*Vanor i tidiga år 

*Upplevelser med alla sinnen 

*Praktisk erfarenhet, kreativitet 

*Språklig utveckling, kommunikation 

*Social fostran, samhället 

*Plats och miljö 

*Attityder  

* Problem med undervisning ute 

6.1. Hälsa, fysisk rörelse och naturkänsla 

Föräldrarna med erfarenhet av barn i förskoleålder, 3-6 år talade om barnens stora behov av 

fysisk rörelse och att det var viktig med stora ytor att röra sig fritt på. Då fick de utlopp för sitt 

stora rörelsebehov på ett naturligt sätt. Flera nämnde att barnen höll sig friskare av att vara ute 

och leka. De menade också att barnen var gladare piggare och mer harmoniska när de hade 

fått springa av sig utomhus. 

”Jaaa… det är bra för barnen att vara ute och springa… de mår så mycket bättre och de blir inte 

sjuka (förälder 4). 

”De lär sig när de leker och rör sig fritt och det är spännande i naturen… de lär när de ser andra 

göra saker (förälder 6). 
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”De är inte så rastlösa när de har lekt ute och då blir det inte så mycket tjafsande med stora syster 

när de är inne”( förälder 5). 

Föräldrarnas reaktion på värdet av att vara ute i naturen var att barnen upplever frihet blandat 

med spänning och att de på så vis lär spontant med hela kroppen och blir mer harmoniska. 

Barnen ställer på ett naturligt sätt frågor om det som finns runtomkring dem när de har 

friheten att utforska naturen på egen hand. De flesta av respondenterna visade i sina svar att 

de var medvetna om den forskning som finns om barns hälsa kopplat till utevistelse. Två av 

föräldrarna uttryckte oro för att de inte hade tid att ordna med så att barnen kunde vara ute 

tillräckligt mycket på fritiden. 

”Forskningen visar … barnen är friskare när de är på utedagis (förälder 7). 

”I skolan är de inne hela dagen förutom raster och sen när man hämtar sent så hinner de inte ut och 

leka…” (förälder 4). 

Flera av föräldrarna var medvetna om att det fanns forskning om hur lek och fysisk rörelse 

ute, medför bättre motorik och de pratade också om att de hade upplevt att barnen var lugnare 

och mer koncentrerade när de kom in efter utelek. 

6.2. Upplevelser med alla sinnen 

De flesta föräldrarna menade att barnen på ett naturligt sätt använde alla sina sinnen på ett 

annat sätt när de vistades ute. Det ledde till upplevelse av olika slag för individen, som var 

starkare än när de endast får höra berättas om saker eller själv tar reda på fakta i böcker.  

”När man kan se, lukta, känna och höra saker i verkligheten… då blir det till en känsla, en 

upplevelse som gör det lättare att komma ihåg saker.”(förälder 7).  

”De lär sig om träd och djur på ett omedvetet sätt, de är gladare och piggare och mer intresserade 

när de ser saker praktiskt” (förälder 2). 

Genomgående i de flesta svaren var också, värdet av att kunna använda alla sinnen för att 

observera saker i naturen, få känslor och upplevelse av olika slag var viktigt. Föräldrarna hade 

också observerat att detta förde med sig att barnen även fick en hel del fakta kunskap utan att 

det var en specifik undervisningssituation. 

Föräldrarna berättade också om egna upplevelser från sin egen barndom och skoltid. De 

menade att upplevelserna fanns kvar långt bak i deras minne just därför att de var kopplade 

till sinnesupplevelse av något slag. När föräldrarna berättade om sina egna upplevelser under 
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skoltiden fick jag uppfattningen av att det blev en slags aha-upplevelse för dem att dessa 

erfarenheter och upplevelser som de hade haft hade med lärande att göra. 

”Jag lärde mig historia då på slottet fast jag förstod inte att jag lärde mig… när man inte ser att det 

är undervisning så tror jag att det fastnar bättre… det blev en slags upplevelseför mig (förälder 3). 

”Jag minns det med stenutställningen mest, för det blev så tydligt för oss på något sätt. Den andra 

undervisningen var så lika hela tiden, så därför blev det man gjorde ute så tydligt att man kommer 

ihåg det” (förälder 2). 

”Ja, jag kommer ihåg, det var på lågstadiet, vi var ute där det var tallar och vi lekte med kottar. Jag 

lärde mig räkna då… jag kommer ihåg det för att det var roligare… mera lustfyllt (förälder 5). 

Jag uppfattar genom deras aha-uttalande att de förnimmer att det finns ett samband mellan 

vad de kunde minnas och vad hade kvar av erfarenhet från händelsen som att de lärt sig något 

utan att de egentligen var medvetna om det. 

6.3. Vanor i tidiga år och regelbundenhet 

Flera poängterade vikten av att vara ute när barnen är i de yngre åren, så att det blir en vana 

och att de känner sig bekväma och trygga när de är ute. Vanan att vara i utemiljön gör att 

barnen känner sig fria och harmoniska och då kommer automatiskt nyfikenhet och frågor 

menade föräldrarna. En mamma berättade om barnets förbättrade självkänsla genom att det 

lärt sig balansera på hala stenar och därmed fått en vana och säkerhet att röra sig ute i naturen. 

Även i denna fråga är det föräldrar som har uppmärksammat vad forskningen visar om att 

vara ute och att det är önskvärt att det blir en regelbunden vana. 

”Forskningen är ju entydig vad det gäller utevistelse… det ska vara regelbundet, inte bara 

sporadiskt. Det är viktigt att man startar i förskolan och skapar en sund vana som stannar kvar i 

dem” (förälder 7). 

”Geografi, historia, titta på olika platser, se var maten kommer ifrån, odla själv, besöka industrier, 

se människor i arbete, allt behöver vara med…” (förälder 4). 

Föräldrar till skolbarnen 7-12 år, uttalade att det var bra om uteverksamheten fanns med hela 

vägen upp i skolan. De betonade att rörelse ute sätter igång tankeverksamheten på ett annat 

sätt än när eleverna bara får undervisning inne. De menade att utomhuspedagogik skulle vara 

som en naturlig del av undervisningen och finnas med på schemat i alla årskurser. De hade 

även uppfattning om att det var många av skolans ämnen som kunde rymmas i 

utomhusundervisningen. 
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6.4. Plats, miljö och social fostran 

Det går att tydligt läsa ut av föräldrarnas svar att det är positivt att barnen har tillfälle att göra 

utflykter och studiebesök i andra miljöer t.ex. skog, strand, bondgård m.m. De talar då om att 

barnen lär på ett annat sätt när de upplever saker på olika platser. De ser, luktar, hör och kan 

känna på djuren men de måste också visa dem respekt och hänsyn, menar föräldrarna till 

barnen som varit på bondgårdsbesök. Föräldrar till skolbarnen, 7-12 år, har uppfattningen att 

studiebesök och museibesök i skolans regi var av stort värde. Då hade platsen stor betydelse 

som en konkret miljö t.ex. hur det fungerade på soptippen, reningsverket eller vad de 

upplevde på kulturpromenad bland de gamla husen på friluftsmuseet. 

”Det är viktigt att de får se hur saker fungerar i verkligheten” (förälder 8). 

”Jag kommer ihåg Skåneresan. Vi åkte till Kiviksgarven. Jag minns det för der var en resa och jag 

fick se och göra så mycket som jag annars aldrig fått göra” (förälder 1).  

”Då lär de sig hur man umgås på bussen… på museet… hur man uppträder på olika ställen. Man 

lär sig en massa sociala saker på vägen, så att säga. Det kan man ju inte göra i klassrummet på 

samma sätt” (förälder 4). 

Förutom att man lär på platsen så menade föräldern att resan dit med buss, tåg eller annat sätt 

att ta sig ut till olika miljöer också tillför mycket för barnens sociala utveckling. Det blir mer 

naturligt om man förlägger undervisningen till olika platser i natur och samhälle. 

Två föräldrar förespråkade s.k. praoverksamhet redan för eleverna i 10-14 års så att de kunde 

få rätt föreställning om olika yrkesmiljöer och få insikt i olika yrken i samhället, genom att få 

tillfälle att vara i olika miljöer. 

6.5. Praktisk erfarenhet och kreativitet  

Man kunde se att respondenternas tankar om undervisning utanför skolans lokaler var 

varierande, men alla insåg nyttan av att få pröva på att tillverka saker och få tillfälle att 

experimentera och se hur saker och ting fungerade. Det hade genomgående uppfattningen av 

att det var mycket betydelsefullt att arbeta praktisk och göra saker med händerna. De hade 

alltså uppfattningen att kreativiteten finns med på ett annat sätt när barnen undervisades 

utomhus. En förälder associerade genast till begreppet learning by doing, när det handlade om 

utomhusundervisning.  
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”När eleverna är ute kan de experimentera och bygga saker och se hur det fungerar. Det är roligt 

och spännande att få pröva själv, då lär de genom att göra saker” (förälder 1). 

”Jag vet att de har haft matematik ute och det hade jag inte tänkt att man kunde, men det gick ju 

jättebra. De hade mätt pinnar och lärt sig olika mått. När de mätte träd så var det stort, litet och 

olika former och det är ju klart att man kan lära sig sånt ute, men jag tyckte först att det verkade 

jättekonstigt” (förälder 4). 

”Idag fjärmar sig många från naturen, bara en sådan sak som att plantera ett litet frö, hur många 

förstår hur detta fungerar… det är så mycket man måste förstå i livet. Många tror ju det är livet 

som går genom datorn idag, speciellt alla unga… (förälder 9). 

Flera föräldrar till förskolebarn berättar om att deras barn har uteverksamhet och de har 

uppfattningen av att det är bra med en blandning av fri verksamhet, men påpekar att det är 

viktigt med upplevelser där pedagogen har struktur och mål när barnen ska bygga och 

experimentera. Dessa föräldrar menar också att barnen ska hjälpas åt att lösa uppgifter så att 

de eleverna lär av varandra. Då kan det bli som när jag gick i skolan sa en av dem: 

”Det var spännande och annorlunda att arbeta ute. Vi fick en spade med oss den här gången. Vi 

skulle undersöka maskrosen och det var tur jag var med Pontus för han var så stark. Det behövdes 

för roten var så lång, så lång, och vi fick hålla på hela lektionen med att få upp den. Det var väldigt 

roligt och jag minns det väl” (förälder 6). 

Föräldrarna var medvetna om att barnen hade lättare att samarbeta när de var ute och arbetade 

med något praktiskt. De menade att det blev mer naturligt för dem att hitta kamrater och att 

hjälpas och åt, när de fick uppgifter utomhus. 

6.6. Kommunikation och språk 

Flera av respondenterna har lagt märke till att deras barn berättar mer och uttrycker sig på ett 

annorlunda sätt efter utomhusvistelse med skolan och menar att det är ett led i språk-

utvecklingen. Föräldrarna förstår att de har lärt sig nya saker genom att lyssna på vad de har 

att berätta. 

”Jag förstår att de varit ute i naturen när min pojke kommer hem och berättar att fåglar inte bara är 

fåglar utan dekan vara starar eller kråkor och träd inte bara är träd utan det är en björk eller en bok. 

Då har de tittat på bladen och stammen och lärt på ett annat sätt” (förälder 4). 

”Ja, mina flickor har varit vid Naturskolan. De hade med sig mycket saker som de hade gjort där. 

Barnen berättade jättemycket när de hade varit där” (förälder 5). 
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 En förälder har barn i de tidiga åren i skolan, där det förekommer en utedag i veckan. Han 

berättade att då arbetar eleverna tillsammans med pedagogen med svenska och matematik ute 

hela dagen. Föräldern menar att barnet har mycket mer att berätta efter utedagen än övriga 

skoldagar, då de arbetat med svenska och matematik inomhus. Pojken är mycket tydligare i 

sina berättelser om utedagen och kan förklara vad de gjort. Han använder sitt språk på ett 

annat sätt. Föräldrarna lägger märke till att barnen berättar mer efter sådana tillfällen och kan 

förklara tydligare vad de gjort eller varit med om. Det är rimligt att anta att föräldrarna är 

medvetna om att den språkliga förmågan hos barnen utvecklas. Föräldrarna märker att barnen 

kan reflektera över vad de upplevt utomhus på ett annat sätt än när de arbetat i sina böcker 

inomhus. 

”De har mycket lättare att berätta när något utöver det vanliga har hänt… det öppnar ögonen på 

dem för de kvaliteter som finns ute. Genom starkare upplevelser så berättar de mer och längre… 

de får djupare upplevelser… det är roligt att berätta. När de berättar går de igenom dagen en gång 

till så förstår de bättre” (förälder 2) 

”Språket får fler dimensioner, det blir bättre språkförståelse när man fått se det man ska berätta 

om. Skolan behöver konkretisera mer… små barn kan inte tänka abstrakt” (förälder 7). 

En förälder har hört att de har haft diskussionspromenader på högstadiet. De har fått små kort 

där det står vad de ska prata om när de i par ska gå en promenad i skogen. Föräldern menar att 

detta sätter igång hjärnan utan att de är medvetna om det själva. Den fysiska rörelsen påverkar 

processen menar hon och det behöver eleverna på högstadiet för de är sällan ute på rast. 

”Språkutbyte är bra. Det ger också information om andra kulturer. Språkresor är bra.” (förälder 1). 

”De blir nyfikna och frågar om andra saker när de kommer ut till nya platser… De blir nyfikna och 

ställer nya frågor för att förstå andra.” (förälder 4). 

Flera av föräldrarna med barn i skolan säger att det är viktigt med att de har tillfälle att även 

lära främmande språk i konkreta situationer, till exempel med samarbete med utländska elever 

på internationella skolor eller via nätet. Överlag hade föräldrarna uppmärksammat att det 

blivit en språkutveckling när deras barn vistats i olika miljöer och i olika sammanhang utanför 

skolan.  

6.7. Attityder till utomhuspedagogik 

Respondenterna var, enligt min uppfattning av deras svar, omedvetna om att de genom sina 

egna vanor, att ofta söka sig ut i naturen för olika aktiviteter, även påverkade sina barn till att 
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vara ute. Det var naturligt för dem att vistas ute och de medförde att var positiva inställda till 

utomhuspedagogik på grund av eget intresse och känsla för naturen, men även med förståelse 

för att barnen hade behov av återhämtning i naturen.  

”Vi åker ofta ut i skogen för att vi vuxna gillar det, och barnen följer oftast med. Jag tror det är bra 

för dem och de behöver avkoppling från allt det tekniska. Det är jätteviktigt. Många gånger är 

barnen inte medvetna om detta, men vi som vuxna kan se det. Barnen själva vill ju gärna driva upp 

tempot och som vuxen behöver man sätta gränser. Lugn och ro-tid behövs (förälder 8). 

Alla de representerade familjerna berättade om att de på olika sätt var involverade i ett aktivt 

fritidsliv. De hade tidigt tagit med sina barn ut i olika verksamheter och de verkade ha en 

livsstil med mycket utevistelse. De berättade om närheten till naturen vid sommarstugan, 

söndagsvandringar, friidrott, simning och annan idrottsverksamhet tillsamman med barnen. 

6.8. Problem med undervisning ute 

Trots den positiva inställningen bland respondenterna förklarade hälften av dem att det fanns 

problem med att skolan förlade undervisningen ute. De menade att många föräldrar blev 

negativa och upplevde det som problem att skicka med matsäck med barnen när det var 

utedag. Många föräldrar visste inte vad de skulle skicka med och de fick inte veta om i god tid 

att det skulle vara matsäck med, och att de kände viss tidspress och dessutom var det att det en 

extra kostnad. 

De kom också fram att det var problem med barnens klädsel. Barnen var ovilliga till att ta på 

oömma kläder och ta med regnkläder. Föräldrarna påpekade också att det var denna typ av 

problem som diskuterades på föräldramöten när det blev tal om ha uteverksamhet i någon 

form. Vid dessa tillfällen hade föräldrarna även lagt märke till att övriga föräldrar ifrågasatte 

varför eleverna skulle vara ute. Föräldrarna hade uppfattningen att de menade att 

uteundervisning bara medförde problem och att det var lättare för pedagogerna att ha eleverna 

inne för då var det lättare att följa schema och planering.  

”Det blir ofta diskussion på föräldramötet om att barnen ska ha med matsäck och regnkläder. 

Somliga tycker det är bra men många förstår inte varför de ska gå ut (förälder 5). 

Även bland respondenternas uppfattningar om attityder till utomhuspedagogik fann jag svar 

som visade att flera menade att det kan bero på att kraven på pedagogerna förändras när det 

ska vara uteundervisning. Det blir svårare att planera, det krävs mer och annan kunskap som 

kräver utbildning. De tog även upp att skolledningen inte alltid är så positiv till de praktiska 
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problemen med matsituationer och transporter, vilket kan framkalla negativa tankar om 

uteundervisning. 

Alla respondenterna hade föreställningar om att utomhuspedagogikens vara eller inte vara 

hade med den ekonomiska situationen att göra, fast de var inte helt övertygade. 

”Pedagogerna är inte så intresserade… det ställer större krav på dem med planering och ansvar… 

det kostar ju också att ta sig till andra ställen” (förälder 9). 

 ”Jag vill inte tro att det är en ekonomisk fråga… det beror också på om vi har tillräckligt med 

pedagoger… naturen finns ju... det behövs kanske annan planering istället.” (förälder 6). 

”Det erbjuds mycket men vi utnyttjar det inte på grund av ekonomin” (förälder 3). 

Föräldrarna ansåg att det även är ett hinder när en pedagog, som genom att läsa 

styrdokumenten med andra glasögon, och använder sig av utomhuspedagogik stöter på 

motstånd både från skolledning, föräldrar och i viss mån även eleverna som tycker att det är 

slöseri med skolans undervisningstid. Att deras attityd och okunskap är ett hinder. När 

omgivningen ser utomhusundervisning som jippoarrangemang och inte har förståelse för olika 

lärstilar och behovet av konkretion och upplevelser.  

”Det är kontroversiellt, alla föräldrar tycker inte om det från början men när de ser fördelarna så 

kanske de ändrar sig. Jag tror det beror på skolledningen om det blir ändring” (förälder 6). 

I detta samhang dök också funderingar upp om hur pass mycket lärarutbildningen betonade 

vikten av utomhuspedagogik som metod. Pedagogerna har kanske inte tillräckliga kunskaper.  

De flesta föräldrarna uttalade ingen direkt rädsla för att det skulle kunna hända fler 

olyckshändelse i annan miljö än skolhuset utan de menade att den ansvariga pedagogen hade 

fullt förtroende och kunde klara av om det hände något. Det kan hända olyckor även inomhus 

och på skolgården, menade de. 

En förälder känner sig orolig för att barnen kan vara allergiska för något när de kommer ut i 

naturen på våren eller till andra ovanliga miljöer. 

När vi kom till frågan om attityder så menade flera av dem att anledningen till att 

utomhuspedagogik inte används i så stor utsträckning kan bero på skolans traditionella 

mönster, att kunskap ska förmedlas teoretisk via böcker inomhus. Tre av respondenterna 

påpekade hur stress och prestationsångest breder ut sig hos de äldre eleverna. 
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”Tänk på all stress som finns både hos vuxna och barn, då behövs det terapi… jag tror det är brist 

på insikt och kunskap hos de som bestämmer, man är helt enkelt inte medveten om fördelarna, vad 

omgivning och miljö betyder för oss” (förälder 9). 

”Min förhoppning är att alla barn ska få vara mer ute i naturen, så att de orkar med skoldagarna. 

Många har det jobbigt, de ska prestera hela tiden…” (förälder 7). 

Två av respondenterna uttalade klart att de inte trodde att det stod i läroplanen att man kunde 

använda utomhuspedagogik. De hade mer uppfattningen att friluftsdagar var avbrott och 

rekreation för barnen och att idrottsdagar hörde till ämnet gymnastik.  

”Jag har svårt att tänka mig att det står i läroplanen… (förälder 3). 

Det är rimligt att anta att respondenterna menade att föräldrar överlag inte har tillräcklig insikt 

och förståelse varför en del av undervisningen förläggs till miljöer utomhus och därför hade 

de en negativ inställning till uteverksamhet. Flera föräldrar betonade att negativa attityder och 

brist på insikt om utomhuspedagogikens metoder även kunde bero på dålig på kunskap hos 

beslutsfattare och skolledning på de enskilda skolorna. 

”Visa med forskning att det är lika bra som traditionell undervisning idag… men helst att det blir 

mycket bättre… annars köper inte föräldrar det” (förälder 1). 

De intervjuade föräldrarna var medvetna om att det finns forskning som talar för 

utomhuspedagogik när det gäller inlärning, koncentration och minnekunskaper och de hade en 

uppfattning att forskningsresultaten behöver synliggöras. De visade överlag stort intresse för 

att det skulle bli mer utomhuspedagogik på schemat som en del av undervisningen i alla 

åldrar. 

6.9. Analysens essens 

Utifrån mitt syfte att undersöka föräldrars uppfattning om hur undervisning utomhus har 

betydelse för barnens lärande har jag analyserat de olika kategorierna där föräldrar beskriver 

hur de uppfattar olika händelser i barnens vardag, som har betydelse för utveckling och 

lärande. Jag har uppfattat att föräldrarna har stor medvetenhet om att hälsa, lek, 

språkutveckling och lärande hör samman på något sätt. Får barnen utlopp för rörelse i leken så 

mår de bra och vill berätta mer och blir mer harmoniska. De tror att barnen har bättre 

motståndskraft mot sjukdomar när de rör sig ute i naturen. Den språkliga utvecklingen har 

föräldrarna även satt i samband med upplevelser av olika slag såsom besök på olika platser 

och resor, men även vid naturupplevelser och lärande utomhus. När barnen använder sitt 
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språk för att berätta och beskriva för andra i sin omgivning så visar de att de förstått vad de 

varit med om och därför minns de bättre, och får en ny grund att stå på, menar föräldrarna i 

sina svar. Alla respondenterna menade att när barn för möjlighet att vistas i verkliga miljöer 

och får arbeta konkret och pröva och experimentera med sina egna kroppar var det ett bra sätt 

för att förstå och komma ihåg och begripa saker, istället för att bara läsa om det. 

Analysen visar på att de olika meningsskapande kategorierna i resultatanalysen utgör viktiga 

faktorer för lärande och utveckling på olika sätt för individen. De olika komponenterna, hälsa, 

fysisk rörelse, sinnesupplevelse, praktiskt arbete, språk, social fostran behöver finnas som en 

helhet runt den enskilda eleven när lärande sker. Även att få uppleva olika miljöer och olika 

platser har stor betydelse för lärandet. Attityder och problem som också finns med när 

undervisning sker utomhus påverkar även det, den enskilde elevens lärande och har betydelse 

för helheten runt elevens lärande och utveckling. Jag kan märka att föräldrarna har en 

medvetenhet om att allt detta påverkar barnens hela lärandesituation även om de inte direkt 

uttrycker det i ord. 

Jag menar att genom analysen har det synliggjorts att föräldrarna har en helhetssyn på 

lärandet. Det behövs många faktorer som ska stämma runtomkring barnet för att lärandet ska 

leda till förståelse, färdighet, och förtrogenhet och samtidigt vara roligt och locka till mer 

kunskap och utveckling för barnet. Helhetssynen omkring barns lärande är av stor betydelse 

menar föräldrarna, men precis som de flesta av föräldrarna i undersökningen påpekar så har 

förskolan och skolan här ett stort ansvar i kunskapsförmedlingen till varje enskild elev. 

Analysen visar att respondenterna inte har så mycket insikt i hur och om skolans 

styrdokument och metoder innefattar detta helhetstänkande runt barnens lärande. Det 

framkommer dock i deras svar att de tycker att de behövs mer insikt och kunskap bland alla 

föräldrar för att de ska kunna bli mer delaktiga i sina barns lärande. Respondenterna menade 

att pedagogers och föräldrars kunskaper och attityder har stor betydelse i sammanhanget med 

lärande och utveckling för eleverna i skolan. En förälder uttryckte det som att, alla vi vuxna är 

hela tiden förebilder, både pedagoger, föräldrar och alla andra i omvärlden. 
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7. Resultatdiskussion 

Här kommer jag att utgå från den teoretiska plattformen och jämföra med analysens resultat 

för att se hur det harmonierar eller skiljer sig när det gäller helheten runt barns lärande. 

Respondenterna i min undersökning var intresserade och positivt inställda till utevistelse och 

hade därmed en förförståelse för att undervisningen utomhus har ett värde för helheten runt 

barns lärande. I samtalen före och efter själva intervjun framkom det att de hade alla en viss 

vana att vistas ute i naturen för avkoppling och rekreation. Min egen förförståelse har jag 

försökt att parentessätta vid analysen men det går inte att utesluta att den kan ha påverkat 

resultatet på något sätt. 

I diskussionsdelen utgår jag från mina frågeställningar, det vill säga respondenternas 

uppfattning om: 

* Uppfattningen om utomhuspedagogikens värde och innehåll för helheten runt barns lärande  

* Uppfattningen om utvecklingen av utomhuspedagogik i förskola och skola 

7.1. Uppfattning om värde och innehåll för helheten runt barns lärande 

Alla föräldrarna har genomgående en positiv inställning till att barnen är utomhus, både i 

skola och på fritiden. Föräldrarna uppfattar att barnen mår fysiskt bra och att utomhusvistelse 

bidrar till att de blir mer harmoniska individer. Detta ligger i linje med Wilsons biofilistiska 

resonemang om varför vi söker oss ut i naturen (Wilson, 2002). Att det är berikande med 

undervisning ute naturen och på olika platser och miljöer har föräldrarna i undersökningen 

stor insikt om. Där utgår föräldrarna dels från sin egen erfarenhet, men de är även medvetna 

om att det finns vetenskaplig forskning som visar på sambandet mellan fysisk rörelse och 

barns hälsa, koncentration och prestation. Forskning som gjorts både bland vuxna och framför 

allt barn i olika åldrar, talar för att utevistelse påverkar individen på ett positivt sätt ur flera 

synvinklar. Naturen har en återuppbyggande effekt på hjärnan som i vardagen utsätts för 

mycket stimuli från omgivningen (Naturvårdsverket, 2008). 

Flera undersökningar har resultat som visar att barn blir mindre stressade och att deras 

kreativitet och koncentrationsförmåga ökar om utevistelsen ger möjlighet för lek och fysisk 

rörelse i uterummet (Ericsson, 2003, Szczepanski & Gustavsson, 2005). Detta har föräldrarna 

i min undersökning uppmärksammat på olika sätt vilket framkommer i deras svar. 
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Förutom hälsoaspekten menar Patrik Grahn att barnens motoriska utveckling fungerar bättre 

om barnen har möjligheter att springa, klättra och krypa men även att möjligheten för sinnliga 

upplevelser som att gräva och experimentera med sand och vatten är roligt och har betydelse 

för barnets utveckling (Grahn, 1997). I analysen påpekar föräldrarna hur viktigt det är med 

tillgången till sådana platser. De berättar att de kan själv minnas hur lustfyllt det var med 

sådana upplevelser. Barnen får en vana att vara ute och tillfredställa sina naturliga 

rörelsebehov och samtidigt så följer så mycket andra positiva erfarenheter med genom att det 

blir naturligt att använda alla sinnen för att utforska omgivningen på ett omedvetet sätt. Detta 

är något som föräldrarna har uppmärksammat och det visar på en insikt och en medvetenhet 

hos föräldrarna. De vet att utevistelse skapar en erfarenhet hos barnet som är svår att ta på, 

men som finns där som en slags tyst kunskap, som förutom att barnet mår bra också utvecklar 

deras självuppfattning, motorik och tilltro till sitt eget kunnande. Detta skapar även glädje, 

nyfikenhet och lust att utforska mer (Duesund, 2002). De föräldrar som i sina svar har berättat 

om att barnen mår bra av att trilla och slå sig, för då vet de ju att stockar och stenar kan vara 

hala, och då lär de sig hur de behärskar kroppen och hur det ser ut på stenarna vid 

strandkanten, är också medvetna om detta menar jag. De flesta föräldrar har en inneboende 

känsla och uppfattning att det är betydelsefullt för barnen att själv utforska och uppleva 

omvärlden och det ligger i linje med vad Duesund påpekar hur viktigt det är att individen har 

en egen grund att stå på, d.v.s. en bra självkänsla och självtillit och hur viktigt det är för att 

individen ska må bra och kunna utvecklas i olika sammanhang (Duesund, 2002). 

Key var redan tidigt medveten om denna betydelse av att se barnet med empati och respekt 

för den enskilda individen bl. a. i sin tankar om kindergarten. Hon verkade också för att 

barnen skulle lära ute i naturen med både trädgårdsarbete och matematik vilket 

utomhuspedagogiken rymmer idag. Det skapar nyfikenhet och glädje att lära menade hon 

(Key, 1996). Många föräldrar menar att det är bra att barnen får experimentera och pröva på 

att konstruera och bygga saker när de är ute, för då blir de mer kreativa och de upplever det 

lustfyllt och de känner sig nöjda. Det är inte bara en känsla av tillfredställelse menar Dewey, 

utan begreppsbildningen underlättas av de konkreta erfarenheterna och det motsvarar ett 

genuint behov hos individen. Både handling och tänkande måste till för att barnet ska förstå 

och kunna lägga erfarenhet till erfarenhet och utvecklas menar Dewey (Dewey, J 2004).  

Föräldrarna har alla uppmärksammat att det sker en språklig utveckling på när deras barn har 

deltagit i undervisning ute. De menar att barnen berättar mer och mycket tydligare om sina 

upplevelser som de haft ute. Detta kommer även fram i den danska undersökningen där 
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föräldrarnas enkätsvar visade på att eleverna reflekterade och berättade mycket mer om vad 

som hänt i undervisningen utomhus (Mygrind, E. 2008). Gustavsson menar att många av 

kunskapens former blir befästa och tydliga när individen reflekterar och beskriver för andra 

vad de upplevt. Det visar på att de både” vet att” och ”vet hur” saker och ting förhåller sig och 

att individen har utvecklat sina erfarenheter och kunskaper (Gustavsson, B 2004) . Denna 

medvetenhet om språkets betydelse för individens utveckling och integration i samhället 

talade även Vygotsky om. Han betonade att språkutvecklingen ingår i det sociala samspelet 

och helhetstänkandet omkring individens lärande och personlig utveckling (Vygotsky, 

Nationalencyklopedin, 2009). 

I styrdokumenten för förskola och skola talas det mycket om språkets särställning. Kunskap 

bildas genom språket och ska tillsammans med andra ämnen utveckla elevens 

kommunikationsförmåga, tänkande och kreativitet. Språket har också betydelse för den 

personliga identiteten och förståelsen av andra människor (Lpo 94 s.7).  

Med utomhuspedagogikens metod att använda alla sinnen och få upplevelser på andra platser 

än de traditionella skolbyggnaderna så erbjuds eleverna många möjligheter till språklig 

utveckling. Detta menade föräldrarna till de äldre barnen i skolan att det var betydelsefullt i 

lärandet av andra språk och även att det blev naturligt när de deltog i Prao-verksamhet. När 

det gäller huruvida utomhuspedagogiken har ett värde för barnens lärande av fakta 

måluppfyllelse av styrdokumenten är det svårare att tolka föräldrarna uppfattningar. Detta är 

kärnan i utomhuspedagogiken, att man ökar autenticiteten i lärandet och får fysisk kontakt 

med natur och kulturfenomen. Detta medför därmed att individen får förståelse, färdighet och 

förtrogenhet och kan ta till sig teoretisk fakta på ett bättre sätt och därmed uppnår den 

kunskap och måluppfyllelse som styrdokumenten för förskola och skola strävar efter i 

styrdokumenten (Lpo-94 och Lpfö-98). 

När det gäller huruvida utomhuspedagogiken har ett värde för barnens lärande av fakta 

måluppfyllelse av styrdokumenten är det svårare att tolka föräldrarna uppfattningar. Detta är 

kärnan i utomhuspedagogiken, att man ökar autenticiteten i lärandet och får fysisk kontakt 

med natur och kulturfenomen. Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskap och de ska få 

utveckla olika uttrycksformer, känslor och stämningar. Detta medför därmed att individen får 

förståelse, färdighet och förtrogenhet och kan ta till sig teoretisk fakta på ett bättre sätt och 

därmed uppnår den kunskap och måluppfyllelse som styrdokumenten för förskola och skola 

strävar efter i styrdokumenten (Lpo-94,s. 8).  
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Det är mycket av denna holistiska tanke man vill komma åt med utomhuspedagogikens 

metod, att göra det omedvetna lärandet medvetet, så att fler barn i tidiga åldrar kan få samma 

erfarenhet som de som genom föräldrarnas övertygelse och livsstil fått det med sig hemifrån. I 

utomhuspedagogiken, menar Lars-Ove Dahlgren, erbjuder den fysiska verkligheten helhet och 

delar i ett naturligt sammanhang. Det blir ett sätt lära sig att lära, om allt som händer 

runtomkring. Den fysiska verkligheten erbjuder naturligt nog talrika tillfällen till upplevelser 

av helhet och delar så att individen kan förstå även mer komplexa sammanhang på ett 

naturligt sätt. Barnen lär sig omedvetet menar föräldrarna i sina svar. Att detta sätt att lära är 

svårt att uppnå i en traditionell klassrumsmiljö vilket föräldrarna också är medvetna om 

(Dahlgren, L-O, m.fl, 2007) . 

Szcepanski visar med utomhuspedagogikens lärmodell att allt lärande utomhus är beroende på 

ett komplicerat samspel mellan lärmiljön, aktiviteter, det sociala samspelet i den stora och lilla 

gruppen, personlig och social utveckling samt hur individen mår i sin lärmiljö. Hälsan 

omsluter allt och är avgörande för individens välbefinnande och den potentiella viljan att lära. 

Mår den fysiska och psykiska kroppen bra påverkas individens lärande, minneskapacitet, 

motivation och lusten att lära ökar (Szczepanski, 2005). 

Utomhuspedagogikens syfte med att inhämta kunskap sammanfaller här med våra 

styrdokument menar jag, det finns inga motsättningar, men kan ses från olika håll. 

Läroplanerna menar att pedagogen förmedlar och bearbetar faktakunskaper så att de blir 

förståeliga och hanterbara och ska skapa nyfikenhet och lust för eleverna att utforska ännu 

mer. Kursplanerna föreskriver att eleverna skall uppnå målen. Utomhuspedagogiken ser det 

omvänt, nyfikenheten och lusten att experimentera och uppleva, känna, höra, se lukta, smaka 

ska öppna förtroende och färdighet att förstå fakta i omvärlden. Målet och syftet är det samma 

men det är olika vägar att nå målet. Tittar man då lite närmare på de didaktiska frågorna det 

vill säga hur man ska nå målen så är de inte helt tydligt uttalade i styrdokumenten. Där finns 

en stor frihet för den enskilda skolan och pedagogerna att utforma metoderna för hur teoretisk 

och praktisk kunskap ska förmedlas och bli en del av elevernas erfarenhet och utveckling. Det 

finns en stor frihet och många möjligheter men med de traditionella lokaler och synsätt, som 

trots styrdokumentens möjlighet, är förhärskande så förefaller förmedlingspedagogiken även 

idag vara det vanligast förekommande i våra skolor. I skolan, vårt framväxande 

kunskapssamhälle, är det viktigt att kunna uttrycka olika typer av kunskap för att utveckla sin 

kompetens. Det är man medveten om i våra styrdokument, men det framkommer inte riktigt 

vilka redskap som ska användas i kunskapsförmedlingen till eleverna. Måluppfyllelse innebär 
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att individen utvecklas progressivt i en process där alla kunskapsformerna såsom fakta, 

förståelse, färdighet och förtrogenhet ska finnas med. Mycket står och faller med den enskilda 

skolan och den enskilda pedagogens egen erfarenhet och kunnande, huruvida de kan 

omvandla faktakunskap på ett sätt så att det blir till lärande med färdighet och förtrogenhet 

vilket jag tror, omedvetet ökar barnens motivation i skolarbetet. Detta är förskolan och 

skolans uppdrag. 

Resultatet av undersökningen när det gäller insikt och kunskap denna helheten runt barnens 

lärande med utomhuspedagogiken som metod så uppfattar jag att de föräldrar som deltagit har 

god insikt och stor kunskap om att undervisning utomhus är en stor fördel för deras barn. 

Resultatet av min analys visar på att respondenterna har en känsla och god förståelse för att 

det är många faktorer som behöver finnas med för att barnets erfarenheter ska formas och 

befästas som kunskap i olika former. Jag menar dock att deras intresse, kunskap och 

delaktighet kan öka yttrligare om hur komplext lärandet är och vad som krävs av 

omgivningen för att ett holistisk lärande ska bli verklighet i barnens undervisning. 

Min förhoppning är att jag med min undersökning har väckt deras intresse för hur barnens 

lärsituation i skolan ser ut och att de genom mer kunskap om helheten runt lärandet i stort 

även kan framföra önskemål och krav på mer utomhuspedagogik i förskolor och skolor. 

7.2. Utvecklingen av utomhuspedagogik i förskola och skola 

Föräldrarnas syn på undervisning visade sig vara ganska traditionell när det gällde skolan, det 

vill säga att de hade själva en skolerfarenhet av teoretiska studier inomhus i skolans lokaler. 

Detta kom i flera fall fram i samtalen efter själva intervjun och kan ha påverkat deras syn på 

lärande och måluppfyllelse i skolan. Även i föräldrarnas svar kunde jag uppfatta att deras 

kunskap om styrdokumenten är otillräcklig, de har en vag uppfattning om vilka mål som 

barnen ska nå och hur det ska gå till att målen. 

Föräldrarnas uppfattning om och hur utomhuspedagogiken ska få mer utrymme i skolan, för 

att fler pedagoger ska använda metoden för att nå måluppfyllelse i lärandet visade sig vara 

relativt samstämmig i gruppen. Föräldrarna vill att utomhuspedagogiska metoder ska finnas 

med på elevernas schema i alla årskurser och omfatta alla ämnen så att det blir en vana och ett 

naturligt inslag i undervisningen. Det fanns en medvetenhet om att pedagogerna behövde 

utbildning och i respondenternas svar kunde jag se att det handlade om didaktisk skicklighet 

såväl som relevant ämneskunskap. 
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Många svar handlade om praktiska problem som ofta skapade negativa attityder bland 

föräldrar och elever i stort. Det var praktiska problem med matsituationen när undervisningen 

förlades ute. Det handlade om transporter till och från olika platser som kostade mycket och 

som pedagogerna hade svårt att organisera. Respondenterna hade synpunkter på att detta var 

en sak för skolans ledning att organisera så att det inte skulle utgöra hinder för pedagogerna 

att använda sig av utomhuspedagogikens metoder i sin undervisning. 

Respondenterna hade en uppfattning om att föräldrar behöver mer information och insikt om 

fördelarna med utomhuspedagogik när det handlar om lärande, men även att elever och 

pedagoger behöver ha mer insikt om hur komplext lärandet är och hur viktig helheten runt den 

enskilde eleven är.  

När man läser om den danska forskningsundersökningens resultat så ser man att föräldrars 

insikt och förståelse för utomhusundervisning kan förändras positivt när de tillåts att bli mer 

delaktiga i undervisningens metoder (Mygrind, 2008). 

I skolans uppdrag ingår det att föräldrar ska vara delaktiga. Det står i läroplanen ”Skolan skall 

vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Utveckling och 

fostran är i djupare meningen fråga om att utveckla ett kulturarv. Arbetet måste därför ske i 

samarbete med hemmen” (Lpo-94,s.7) 

Respondenternas uppfattning om hinder i form av negativa attityder hos pedagogerna kan 

överbryggas genom mer fokusering på kunskap och utbildning om utomhuspedagogik vilket 

kan jämföras med Lunds kommunprojekt där man tydligt kan se de positiva effekterna för 

eleverna när pedagogerna fått möjlighet till utbildning och inspiration att använda 

utomhuspedagogiken som metod. Där kan man precis som respondenterna i min 

undersökning också påtalat i sina svar, se att mycket beror på organisatoriska, praktiska och i 

viss mån även ekonomiska hinder. Detta kan skolledningen uppmärksamma och åtgärda för 

att underlätta så att pedagogerna kan förlägga undervisningen utomhus (Olsson, 2008). 

I analysen framkommer åsikten om att skolan borde öppna upp och inbjuda föräldrar till att få 

mer insikt om lärande och olika lärstilar och vilka metoder och möjligheter pedagogerna har 

att tillgå för att möta elevernas olika behov. 

I kommentarer till kursplaner och kriterier, kan man läsa om det s.k. lokala frirummet. Där 

menar man att det är pedagogernas ansvar att utifrån sin yrkesskicklighet och erfarenhet 

tillsammans med eleven läsa kursplaner och kriterier, och därefter välja passande metoder för 
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att nå måluppfyllelse för varje individ. I våra nationella styrdokument finns alltså en stor 

frihet för skolledningen och pedagoger på den enskilda skolan att välja metoder allt efter 

elevernas olika kunskapsbehov (Skolverket, 2008). 

Detta kräver att både skolledning och pedagoger inte luras att, av bekvämlighet eller 

okunskap hålla fast i den traditionella pedagogiken utan blir medvetna om forskningens 

budskap och öppnar upp för olika sorters kunskap och metoder för att nå målen. Föräldrarna 

har en känsla av att mer kunskap är nödvändig för att pedagogerna ska kunna uppfatta på 

vilken nivå eleverna befinner sig. Framför allt hur pedagogerna kan få redskap att se till att de 

olika kunskapsformerna uppfylls. Pedagogerna ska arbeta med eleverna på var och ens nivå så 

att faktakunskaperna sätts in i ett sammanhang så att de blir till förståelse, färdighet och 

förtrogenhet hos den enskilde individen (Skolverket, 2008). 

Gärdefors talar mycket om detta vilket även IT-kommisionen framhöll genom Gunnar 

Hedborgs uttalande om hur viktigt det är för förståelse och minne, att få reflektera, berätta och 

lära ut till andra (Gärdenfors, 2000, Hedborg, 1998). 

Föräldrarna i undersökningen har, precis som jag själv, en uppfattning om att det är ett stort 

behov av utbildning för pedagoger och ansvariga i skolan. Önskvärt är att utveckling och 

utbildning sker i samverkan med den forskning som bedrivs om lärande.  

På Centrum för Miljö och utomhuspedagogik på Linköping universitet finns redan 

utomhuspedagogiken som en spännande och gränsöverskridande tvärvetenskapligt 

forskningsområde som borde uppmärksammas i långt större utsträckning både inom 

förskollärar- och lärarutbildning men även ute på de enskilda skolorna som 

kompetensutbildning och inspiration för pedagogerna.  

Föräldrarna i undersökningen har överraskat mig med sina synpunkter på hur de vill att skolan 

ska anamma de metoder som utomhuspedagogiken innefattar. Deras förståelse för varför inte 

det redan finns utomhuspedagogik på schemat som en naturlig del av undervisningen 

uppfattar jag beror på att det inte finns med som obligatoriskt ämne i lärarutbildningen vare 

sig i utbildningen till förskollärare eller till grundskollärare. 

Respondenterna hade även åsikten att det kunde bero på för dålig upplysning till beslutsfattare 

för utbildning om vad forskningen kommit fram till. De behöver kunskap om vad forskning 

om lärande säger och om utomhuspedagogikens metoder kan användas, det vill säga att natur 

och kulturupplevelser är en metod att levandegöra läroplanens intensioner och kunskapsmål. 
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8. Slutord 

Det var alltså övervägande positiva attityder som jag har kunnat tolka ut av föräldrarnas syn 

på utomhuspedagogikens utveckling och framtid i förskolor och skolor. Deras föreställning 

och känsla för utomhuspedagogikens innehåll och framför allt värdet av att 

utomhuspedagogiken utvecklas och får större utrymme i framtiden för elevernas lärande, var 

över mina förväntningar. Detta resultat ser jag som mycket positivt. 

Det visar att föräldrarnas åsikter och uppfattningar är betydelsefulla för utvecklingen. 

Förhoppningsvis kan föräldrarna som deltagit i undersökningen påverka andra föräldrar så att 

utomhuspedagogik kommer på schemat och blir en naturlig del av undervisningen för alla 

elever i förskolor och skolor. Resultatet beror naturligt vis på det urval av föräldrar som jag 

har intervjuat. Min forskningsundersökning omfattade endast nio personer med ett redan 

befintligt intresse för natur och en positiv inställning till att vistas ute. Dessa personer är dock 

viktiga för att sprida budskapet om utomhuspedagogiken som en rolig, lustfylld och 

spännande väg till kunskapens olika former, tillsammans med goda vanor och en sund livsstil. 

 

 

Hela kroppen 

Ögon kan se och öron kan höra, 

Men händer vet bäst hur det känns att röra. 

Huden vet bäst när något är nära, 

Hela kroppen behövs för att lära. 

Hjärnan kan tänka och kanske förstå, 

men benen vet bäst hur det är att gå. 

Ryggen vet bäst hur det är att bära, 

hela kroppen behövs för att lära. 

Om vi ska lära oss nå’t om vår jord 

Så räcker det inte bara med ord. 

Vi måste få komma det nära, 

Hela kroppen behövs för att lära. (Okänd författare) 
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10. Bilagor 
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Missivbrev 

 

Hej! 

Jag heter Eva Leiegård och jag studerar detta läsåret Magisterutbildning i Miljö och 
utomhuspedagogik på (halvtid/distans) vid universitetet i Linköping. 

På eftermiddagarna arbetar jag med barnen i de tidiga åldrarna på fritidshem. 

Med miljö- och utomhuspedagogik menas att viss del av undervisningen i skolan sker på olika 
platser utanför skolans lokaler där de konkreta upplevelserna med alla sinnen har inverkan på 
barnens sätt att lära.  

I min uppsats om utomhuspedagogik vill jag bl.a. undersöka hur föräldrar till förskolebarn 
och skolbarn uppfattar hur deras barn påverkas av att undervisningen sker i olika miljöer 
utanför skolans lokaler. Framför allt vilken betydelse föräldrarnas synsätt och förståelse har 
om hur denna metod kan påverka barnens intresse och sätt att lära. 

Jag har arbetat som lärare i många år och utomhuspedagogik har alltid funnits med som en 
metod i mitt sätt att undervisa. Nu har jag fått tillfälle att studera betydelsen av hur det kan 
påverka barnens lärande och jag skulle uppskatta att intervjua er föräldrar för att få svar på era 
åsikter om metoden, så att jag kan avsluta mitt examensarbete. 

Min förhoppning är att det finns föräldrar som är intresserade och vill och kan ställa upp för 
en kort intervju. 

Jag beräknar att intervjun kommer att ta ca 30min-45min. Intervjun spelas in på band så att 
jag kan lyssna mer på era åsikter efteråt. Allt vi pratar om kommer att behandlas 
konfidentiellt, vilket betyder att inga namn kommer att nämnas varken på barn, föräldrar eller 
skola. Du väljer själv om du vill vara med och intervjun går att avbryta när som helst. 

Min handledare på Linköpings universitet heter Marcus Samuelsson 
(marcus.samuelsson@liu.se) 

	Hör	av	dig	så	snart	du	kan	med	namn	och	var	jag	kan	nå	dig.	

	tel.	042‐395057	el.	070‐2193173	

	evamont@hotmail.com	eller	evaleiegard@helsingborg.se	
 

Tack på förhand! 
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Intervjufrågor 

Syfte och bakgrund för respondenterna, d.v.s. de föräldrar som ska intervjuas. 

Magisterkursen i Miljö och utomhuspedagogik har till syfte att visa på hur man med en 

hållbar pedagogik kan använda natur och kultur utanför klassrummet. Detta ska man göra för 

att få ett upplevelse baserat lärande som kan vara kopplat till alla skolans ämnen och omfatta 

alla åldrar på eleverna. 

Utomhuspedagogiken kan beskrivas som ett tematiskt forsknings- och utbildningsområde. 

Studierna ska ge en teoretisk grund för reflektioner vad det gäller betydelsen av miljö och 

plats för kunskapsinlärning samt förståelse för om och hur utomhuspedagogiken enligt 

föräldrarna påverkar eleverna. 

Jag ska skriva en vetenskaplig uppsats och försvara den med hjälp av den litteratur och 

forskning som ingått i kursen. 

Mitt syfte med intervjuerna är att undersöka föräldrars attityder och kunskaper om betydelsen 

av att använda utomhuspedagogik som en metod att nå målen i våra styrdokument, d.v.s. om 

hur eleverna genom att vistas i olika lärandemiljöer utanför skolans lokaler kan tillägna sig 

kunskap i olika former d.v.s. fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet i sitt lärande. 

Gemensamt för alla ämnen i skolan är också att de ska förmedla glädje och skapa lust och 

nyfikenhet att fortsätta lära. 

Det är frivilligt för deltagarna att vara med på intervjun och de kan när som helst avbryta sin 

medverkan. Personerna som medverkar kommer att vara kända för mig och uppgifterna 

kommer att behandlas konfidentiellt. 

Intervjuerna kommer att spelas in på band och sedan transkriberas på ett eller annat sätt. 

 

A. Inledande frågor av ”generell bakgrundskaraktär” besvaras skriftligt. 

1. Vad heter du? 

2. Vilket år är du född? 

B. Inledande frågor av ”specifik bakgrundskaraktär” 
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1. Hur många barn har du i skolålder? 

2. Vilken ålder har dina barn? 

3. Vilken utbildning har du? 

4. Har du arbetat/arbetar du, i någon pedagogisk verksamhet? 

 

Huvudfrågor 

Fråga 1.  

Utomhuspedagogik introducerades i början på 1990-talet och ser kunskapsinlärning som en 

växelverkan mellan upplevelser och teoretiskt lärande och är förlagd till olika miljöer utanför 

klassrummet, t.ex. utemiljö, museer, studiebesök m.m. 

Om jag säger undervisning utanför klassrummet vad tänker du då? 

Vilka skolämnen tror du eleverna arbetar med?  

På vilket sätt tror du att elevernas arbetssätt skiljer sig från klassrumsarbetet? 

Tror du att eleverna känner glädje och inspiration med undervisning ute eller tänker du att de 

uppfattar det som tråkigt och besvärligt att flytta sig från klassrumsmiljön? 

 

Fråga 2. 

I skolans traditionella undervisning har det i alla tider funnits delar av utomhuspedagogik i 

någon form. 

Minns du själv något sådant tillfälle från din egen skoltid? 

Kommer du ihåg något som du lärde dig vid det tillfället som du har haft nytta av i livet? 

På vilket sätt har du märkt att ditt/dina barn har haft utomhuspedagogisk undervisning? 

När ditt barn kommer hem med inbjudan till Utedag i skogen hur uppfattar du det? 

Märker du vad det är som barnet gillar eller kanske ogillar med utedagen? 
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Har ditt barn mer att berätta efter en utedag än en vanlig skoldag?  

 

Fråga 3.  

Utomhuspedagogik finns inte omnämnt i varken skollag eller läroplan idag. 

Men undervisningen skall enligt läroplanen utveckla eleverna i kunskapsformer såsom att 

tillägna sig fakta och få förståelse, d.v.s. teoretisk kunskap. 

På vilket sätt tror du att utomhuspedagogikens metoder kan medverka till detta? 

 

Fråga 4 

Enligt läroplanen ska eleverna också få kunskaper som förtrogenhet och färdigheter, d.v.s. 

praktisk kunskap. 

Hur resonerar du kring utomhuspedagogikens metoder då? 

På vilket sätt tror du att elevernas personliga och sociala utveckling påverkas med 

utomhusundervisning? 

I utomhuspedagogikens metoder ingår mycket lek, rörelse och sinnesupplevelser.  

Hur tänker du att det påverkar elevernas lärande? 

 

Fråga 5 

Tror du att det beror på skolans ledning eller är det den enskilda pedagogen som påverkar om 

det förekommer undervisning i andra miljöer än klassrummet? 

Tror du att alla pedagoger har intresse av att undervisa i olika miljöer? 

Tror du att skolgårdens utformning har betydelse som lärmiljö? 

Kan du tänka dig vilka fördelar det kan vara med undervisning utanför klassrummet? 

Vilka nackdelar tror du att det finns med undervisning i andra miljöer än i klassrummet? 
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Tror du att föräldrarnas kunskap och intresse för utomhusvistelse kan påverka barnens vilja att 

ha undervisning ute? 

 

Fråga 6 

Idag finns det Ur och Skur- förskolor för de små barnen och Naturskolor dit skolorna kan 

vända sig för att få hjälp med en del av utomhuspedagogiken. 

Tror du att det är viktigare med utomhuspedagogik för yngre barn (1-6 år) än för skolbarn(7-

15 år) och i så fall varför? 

Hur vill du tänka dig utvecklingen i framtiden? 

Tycker du att det ska vara ett val till speciella skolor med inriktning på utomhuspedagogik?  

Tror du att utomhuspedagogik för ALLA i skolan skulle kunna bidra till en sundare livsstil 

och bättre förståelse för en hållbar utveckling både lokalt och globalt? 

Fråga 7 

Annat som du tycker att jag glömt att fråga om eller som du vill tillägga. 

 


