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Sammanfattning:  
 

Syftet med denna studie var att se vilken lärmiljö som är bäst lämpad för att utveckla barnens 

kunskaper rörande mossor. Detta har skett via observationer, intervjuer och genomförande av 

undervisningsförsök i inomhus- och utomhusmiljö. Resultatet visar att barnen, som är i fyra 

till femårsåldern, tar till sig kunskap bättre utomhus än inomhus.  

Studien visade på att inlärningen var lika effektiv i båda grupperna men den stora skillnaden 

blev att barnen i utomhusmiljön fick bestående kunskaper. Intressenivåerna var likvärdiga i 

båda grupperna. 

Jag har genomfört undervisningspass både inom- och utomhus och jämfört resultaten mellan 

de två inlärningsmiljöerna. Min slutsats är den att barnen får ett varaktigare lärande i 

utomhusmiljön. 
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1 INLEDNING 
Mitt intresse för utomhuspedagogik har ökat under mina tre år som studerande och därför har 

jag valt detta område som inriktning på mitt examensarbete. Som blivande förskollärare 

tycker jag att det är intressant att få möjligheten att studera barnens sätt att lära och ta till sig 

nya kunskaper under olika förutsättningar. Därför vill jag undersöka vilka skillnader det kan 

bli när barn tar till sig kunskap genom att få känna och uppleva det levande naturmaterialet i 

sin befintliga miljö jämfört med att vi tar med oss naturen inomhus i form av laminerat 

material.  

 

Jag anser att vi har en viktig roll som lärare att väcka ett intresse hos barnen för utemiljön om 

det intresset inte finns redan. Grahn m.fl. (1997) visar i studien Ute på dagis att barn som får 

vistas i en varierande utomhusmiljö mår bättre, skapar mångsidiga lekar, har lättare att 

koncentrera sig och får bättre motorik än barn i en förskola som inte har samma 

förutsättningar till en omväxlande utomhusmiljö. Statens folkhälsoinstitut hävdar att 

förskolebarns utevistelse har flera positiva effekter, både på den psykiska och fysiska hälsan 

Betydelsefulla faktorer i detta sammanhang är tiden vi vistas ute och utemiljöns utformning 

(www.fhi.se).  

 

 

Miljöns pedagogiska betydelse betonas i läroplanen vilket innebär att miljön ska vara både 

trygg, spännande och locka till lek och aktivitet. För att småbarn redan tidigt ska känna en 

trygghet i utemiljön är det enligt Granberg (2000) viktigt att vi ständigt återkommer till 

samma plats där barnen får utforska, utvecklas och skapa sig nya erfarenheter. Barn som 

vistas mycket ute i naturen får tidigt ett miljömedvetande och värnar om naturen enligt 

författaren (a.a). Möjligheten att få lära sig nya kunskaper ute i naturen och reflektera 

tillsammans med barnen är något som tilltalar mig. 

 

Med tanke på positiva effekter för barnens hälsa, utveckling och förståelse för miljön anser 

jag att det är viktigt att vi som pedagoger utnyttjar utemiljön mer i pedagogiskt syfte, genom 

att ta tillvara på vad naturen erbjuder oss. 

 

 

Hela kroppen behövs 

Ögon kan se och öron kan höra 

men händer vet bäst hur det känns att röra. 

Huden vet bäst när någon 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 känns att bära. 

Hela kroppen behövs för att lära. 

Om vi skall lära oss nåt om vår jord, 

så räcker det inte med bara ord. 

Vi måste få komma det nära; 

Hela kroppen behövs för att lära 

 
Dikt av okänd författare (Svan m.fl., 2005, s.8). 

 

 

http://www.fhi.se/


 4 

1.1 Styrdokument 

Läroplanen för förskolan, Lpfö98, kom 1998. I läroplanen finns det mål och riktlinjer som 

pedagogerna i förskolan ska planera, genomföra och utvärdera verksamheten efter. 

 

Förskolan skall sträva efter att varje barn: 

”Utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning (Lpfö98:9)”. 

Undersökningar visar att elever med motoriska brister kan ha inlärningsproblem i svenska och 

matematik. Genom att öka mängden fysiska aktiviteter och motoriska övningar har man 

kunnat minska problemen och eleverna har förbättrat sina resultat. Förskolan har därmed en 

viktig uppgift att i förebyggande syfte stimulera barnen till mer fysiska aktiviteter, motoriska 

och koordinationsövningar som kan underlätta inlärningen för barnen i skolåldern. Naturen 

erbjuder olika former av spännande miljöer som kan inspirera till lustfyllda aktiviteter 

(Ericsson, 2005). 

 

”Utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och 

för enkla naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande om 

växter och djur (Lpfö98:9)”. 

 

Genom att vistas i naturen kommer barnen nära djur- och växtriket, de får kanske se spår efter 

djur och smaka på bär. Dessa erfarenheter måste upplevas för att det ska bli konkret och 

lättare att förstå för barnet. Utomhuspedagogiken ger barnen förstahandsupplevelser i mötet 

med naturen, vilket kan göra att barnen tidigt lär sig att uppskatta och värdesätta naturen med 

dess mångfald (Granberg, 2000).  

1.2 Definition av utomhuspedagogik  

Enligt Centrum för Miljö- och Utomhuspedagogik, Linköpings universitet är definitionen av 

utomhuspedagogik följande:  

 
Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse och 

reflexion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. Utomhuspedagogik är ett 

tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde som bl.a. innebär: 

– Att lärandets rum även flyttas ut i samhällsliv, natur - och kulturlandskap. 

– Att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bindning betonas. 

– Att platsens betydelse för lärandets lyfts fram (Brügge, Glantz & Sandell, 2007, s. 26).  
 

Definitionen av utomhuspedagogik innebär att undervisning och lärandet sker utomhus. 

Frågor som vad, hur och varför ställs mot problemområdet och val av arbetsmetod i 

kunskapsförmedlingen (vad ska vi använda oss av för att lösa problemet).  

Det som påverkar möjligheterna till att uppnå ett bra lärande är att man måste ta hänsyn till 

vilka som ska undervisas och vilka mål som ska uppnås och dessa faktorer ska vara relevanta 

för gruppen eller individerna (Lundegård, Wickman & Wohlin, 2004). 

 

1.3 Historik 

Uttrycket ”Det är inne att vara ute” har blivit populärt under senare tid, och man skulle kunna 

tro att aktivitetspedagogik är något nytt, men så är inte fallet.  

När Aristoteles (384-322 f.kr) levde intresserade han sig för naturen och han såg på naturen 

som en helhet. Han var en av många som ansåg att vi skulle förlita oss på våra sinnen. 
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Erfarenheter och upplevelser som människan fick genom att smaka, känna och lukta på var 

sanna kunskaper och inget som man skulle förkasta. Motpolen till Aristoteles resonemang var 

Platon (427-347 f.kr) som förespråkade att endast hjärnan hade de rätta svaren, något annat 

var inte av intresse (Dahlgren & Szczepanski, 1997). 

 

Pedagoger som förespråkade lärande i autentisk miljö var bland annat den tjeckiske 

pedagogen och författaren Johan Amos Comenius (1592-1670), han använde trädgården för 

att utbilda sina elever. Detta eftersom han ansåg att lärande bör ske i en verklig miljö, för att 

konkreta handlingar skulle bli betydelsefulla kunskaper hos eleven.  

 

Den franska upplysningsfilosofen Jean-Jacques Rousseau (1712-1784) menade att leken 

tillsammans med direkta sinnliga erfarenheter skapade lärandet (Dahlgren & Szczepanski, 

1997). Rousseau påstod att människans egna erfarenheter var mer värda än enbart dem som 

läste till sig kunskap. I Hartman (2005) återfinns ett citat ur boken Émile eller om 

barnuppfostran, där visar Rousseau vad han anser att de sinnliga erfarenheterna betyder för 

inlärningen. 

 
Eftersom allt, som tränger in i människans intellektuella medvetande, kommer dit genom förmedling av 

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 att tänka förnuftigt; det är att lära oss 

lita på andras förnuft, att lära oss tro mycket och ingenting veta (Hartman, 2005, s. 184). 

 

Rousseau ansåg det vara viktigt att låta barn få vara barn och inte påskynda deras utveckling. 

Lärandet skedde i det verkliga livet och genom studier i naturen och inte via något bibliotek. 

Lärarens roll var att ställa frågor som stimulerade eleven till att tänka själv och reflektera över 

tillvaron (Stensmo, 2007). 

 

Den schweiziske pedagogen och författaren Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) var utav 

den mening att våra sinnen var basen för att lära sig nya kunskaper, vilket även vår egen 

blomsterkung Carl von Linné (1707-1778) anslöts sig till. För att åskådliggöra och hjälpa sina 

elever att förankra sina kunskaper valde Linné att undervisa sina elever i den rätta miljön och 

använde sig flitigt av exkursioner i undervisningen om naturen (Dahlgren & Szczepanski, 

1997).  

 

Likt Linné ansåg författaren och pedagogen Ellen Key (1849-1926) att barnen behövde 

fältstudier i verkliga livet när det gällde kunskap och lärande. Key menade att eleverna kunde 

lära sig matematik när de utförde något hantverk eller arbetade i trädgården och arbetade efter 

den filosofin (Dahlgren & Szczepanski, 1997). 

 

Amerikanske filosofen och pedagogen John Dewey (1859-1952) skapade uttrycket ”learning 

by doing” vilket innebär att kunskaper genereras när handlingar utförs praktiskt. Bakom orden 

”learning by doing” döljer sig kunskapsteorier som är av största vikt för Deweys filosofi. Han 

ville att utbildningen skulle leda till att människor utvecklade sin förmåga att lösa problem 

och tänka kritiskt istället för memorera. Dewey ansåg att kunskaper skapades när 

handlingarna utfördes konkret och att de skedde i den verkliga miljön som de var avsedda för 

(Hartman, 2005).  
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Gemensamt för Dewey och Key var att båda pedagogerna ansåg att kontakten med 

verkligheten var viktig. Sinnena tillsammans med handen hade stor roll när det gällde att lära 

sig nya kunskaper. Uttrycket ”hands on and minds on” reflekterar Deweys tankar om hur man 

uppnår ett varaktigt lärande för individen. Detta görs genom att arbeta med materialet 

handgripligen och reflektera över lärandet i en autentisk miljö vilket genomsyrar dagens 

utomhuspedagogik (Dahlgren & Szczepanski, 1997). 

1.4 Litteraturgenomgång 

Ordlistan förklarar orden som kommer att benämnas under nedanstående rubriker i 

litteraturgenomgången (Jagtøien, Hansen & Annerstedt, 2002). 

 

En liten ordlista om sinnena: 

Taktila sinnet Beröring 

Vestibulära sinnet Balans 

Kinestetiska sinnet Muskel – och ledsinnet 

Visuella sinnet Syn 

Auditiva sinnet Hörsel 

 

Lärandet har setts ur olika perspektiv genom åren. Förut fokuserades det på att det skulle vara 

lika inlärningssätt för alla barn och att alla gick igenom samma mognadsstadier. Barnet 

ansågs vara sårbart och novist. Idag har synen förändrats till att se barnet som ett kompentent 

och starkt barn (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006).  

 

Dagens forskning fokuserar mer på individens sätt att lära i förhållande till ett sammanhang 

och ser till helheten. Det vill säga, man tar hänsyn till hur situationen ser ut runt personen och 

sedan bygger man på med kunskaper utifrån det perspektivet. Den nya synen på lärandet har 

även inneburit att man inkluderar sociala och sinnliga händelser (Carlgren, 1999). I läroplanen 

uttrycks det att: 

 

”Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara 

barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter” 

(Lpfö98:8). 

 

Utemiljön med sin mångfald erbjuder småbarn obegränsade resurser som de har möjlighet att 

utforska och söka nya utmaningar i. Barnet som utforskare kan tillsammans med kamrater och 

pedagoger upptäcka exempelvis masken som slingrar fram på vägen, skapa sig en förståelse 

och känsla för masken som att känna på maskens randiga kropp. Tillsammans kan de 

diskutera varför masken slingrar sig över vägen när det regnar. Dessa erfarenheter som 

upplevs och reflekteras gemensamt blir till kunskaper för barnet (Granberg, 2000). 

 

Utevistelsen är en naturlig och betydande del av verksamheten i förskolan. Utemiljön spelar 

en stor roll för barnens utveckling och finns det begränsningar som gör att personalen inte 

kommer utanför förskolan, blir barnen ofta kvar på den egna förskolegården. Forskning visar 

att barn som vistas i mer varierande terränger inne på förskolegårdarna stimuleras till andra 

lekar och det blir färre konflikter. I de omväxlande terrängerna tränar barnen grovmotorik och 

utvecklar sin förmåga till balans och koordination (Björklid, 2005). 

 

Det finns ett samband mellan motorisk utveckling och begreppsbildning. Finns det en bra 

utomhusmiljö kan det stimulera kinestetiska upplevelser som är värdefulla för barnens 

utveckling inom det motoriska och språkliga området (Dahlgren & Szczepanski, 1997).  
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Barn behöver mycket utrymme för att röra på sig, vilket även underlättar inlärningen och 

stärker deras hälsa. I en varierad och kuperad terräng möter barnen buskar och träd som 

lockar dem till att klättra, krypa och åla, vilket stimulerar barnens motoriska träning på ett 

lustfyllt sätt. Bra motorik kan hjälpa barnet i språkutvecklingen (Ericsson, 2005). 

Lägesbegrepp som barnen kommer i kontakt med när de är aktiva och i rörelse är under och 

över, bakom och framför, upp och ner med mera (Granberg, 2000). 

1.5 Vad är utomhuspedagogik  

Utomhuspedagogiken står för handlingsinriktade lärandeprocesser, vilket innebär att handen 

används för att gripa och begripa i den autentiska miljön. Genom sinnliga upplevelser och 

aktiviteter i utemiljö kan man skapa lärdomar om naturen, kultur och samhälle. Författarna 

betonar även helhetsupplevelsen som innebär att arbeta tematiskt med det nära sambandet 

mellan lärandet och materialet för undervisningen i en autentisk miljö (Dahlgren & 

Szczepanski, 1997). 

 

Jagtøien m.fl. (2002) påpekar att det är betydelsefullt att utgå från individens egen 

utgångspunkt för att skapa positiva upplevelser. För att uppleva den positiva känslan och 

kunna tillgodogöra sig nya kunskaper skapas ett ”flow”, inlärningsflyt, genom maximal 

upplevelse. För att ett ”flow” ska kunna uppstå, behövs en lagom utmaning och säkerhet som 

motiverar barnen att vilja fortsätta framåt och upptäcka.  

Utomhuspedagogik i variationsrika och spännande områden bjuder oftast på den sortens 

utmaningar som innebär att barnet kan få uppleva ett ”flow” (Brügge m.fl., 2007).  

 

Grahn m.fl. (1997) anser att utemiljön på förskolegårdar har en stor betydelse för barnet. 

Miljön bör innehålla inslag av spännande och variationsrika områden som stimulerar allt från 

det lilla barnet till sexåringen. Stora klätterstenar och träd kan inspirera det äldre barnet till att 

prova att ta sig längst upp. När barnet utsätter sig själv för prövningar och lyckas med sitt mål, 

uppstår ett lyckorus och i den upplevelsen skapas ett ”flow” (Jagtøien m.fl., 2002). 

1.6 Varför utomhuspedagogik 

Kunskapsupplevelser skapas genom att vistas i den naturliga miljön, där känsla, handling och 

tanke förenas till ett. Det viktiga för lärandet är att reflektera över handlingar och de 

erfarenheter som görs tillsammans med andra. På så sätt blir man medveten om sin nyvunna 

kunskap (Brügge m.fl., 2007). 

 

Elden har alltid fascinerat människan och att lära sig hantera elden är ett bra exempel på att 

man lär sig i den rätta miljön (Sellgren, 2007). I och med att man provar på att använda olika 

trädslag, ser hur fukten påverkar trädet och vilken betydelse vindriktningen har för att kunna 

tända en eld. Med dessa faktorer att ta hänsyn till och genom att prova växer vår förståelse för 

hur man tänder en eld. Utan att undersöka och själv uppleva är det svårt att få kunskap om och 

förstå vilka krav som ställs för att man ska lyckas göra upp en eld (a.a).  

 

Utomhuspedagogiken kan bedrivas i stort sett vart som helst, exempelvis industrilandskapet, 

odlingslandskapet och stadslandskapet (Dahlgren m.fl., 2007). Det som är viktigt här är att 

lärandet och upplevelsen sker i den verkliga miljön vars avsikt är att framkalla direktkontakt 

med materialet och att agera med hela kroppen (Dahlgren & Szczepanski, 1997). 
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Johansson (2004) lyfter fram forskningsresultat som visar att människornas hjärna har den 

största kapaciteten i åldern tre till sex år. De erfarenheter och upplevelser som ges vid den 

åldern kommer att finnas lagrad i hjärnan för resten av livet. Citat från hjärnforskaren David 

Ingvar:  

Det är nödvändigt att vara utomhus för att våra hjärnor ska stimuleras av det flöde av ljus, ljud, former 

och färger som naturen bjuder på. Vi behöver de stimuli för vår hörsel, vår syn och vår hud som finns 

utomhus i fågelsång, vindsus, solreflexer och skuggor, fukt och dimma, färgupplevelser bland blommor 

och insekter. Våra hjärncellers tillväxt är beroende av denna särskilda stimulans som naturen erbjuder. 

Särskilt i åldrarna 3-6 år då energiflödet i den mänskliga hjärna är som störst (Granberg, 2000, s.28). 

 

För att skapa mer djupinriktat lärande menar Lundegård m.fl. (2004) att det krävs ett 

växelspel mellan de bokliga och de sinnliga erfarenheterna. Dahlgren och Szczepanski (1997) 

håller med de tidigare författarna att utomhuspedagogik ska ses som ett betydelsefullt 

komplement till lärandet inom klassrummets fyra väggar. Dahlgren m.fl. (2007) ansluter sig 

till de berörda författarna i stycket gällande växelverkan med textbaserade praktiker (böcker, 

datorer etc.) men poängterar vikten av upplevelse, lärandet och förstahandserfarenheter som 

uppnås i den autentiska miljön. 

 

Mayer m.fl. (2009) har gjort studier som jämför hur människor påverkas i olika miljöer. 

Grupperna delades in i natur, virtuell natur, stadsmiljö samt virtuell stadsmiljö. I en 

jämförelse visades det att vi mår bättre i den autentiska miljön för att det skapas en 

medvetenhet samt att vi får en känsla för naturen och det man känner till värnar vi om. Det 

visade även att vissa egenskaper som till exempel koncentration förbättras genom att vistas i 

utemiljö. Känslan av samhörighet med naturen gör att vi lättare kan reflektera över livsfrågor 

och se saker ur ett annat perspektiv. Författarna menar att vi har varit ett folk som 

ursprungligen har levt med naturen och kunnat tolka naturen och dess lagar, till skillnad från 

nu när vi mer eller mindre har tappat kontakten med naturen. Författarna skriver:  

 

“In some ways, then, it would be surprising if the modern life of being divorced from nature 

did not have some negative consequences associated with it and that being in nature had 

positive benefits” (s.635). 

1.7 Sinnenas betydelse för lärandet 

Småbarn är fysiska när det gäller att lära sig något nytt. De måste gripa för att begripa, 

utforska och prova på. De använder alla sina sinnen i sin strävan att lära sig nya kunskaper. I 

naturen får barnen använda alla sina sinnen och möter många nya förstahandsupplevelser som 

stimulerar och utvecklar dem. I samband med det får de tidigt en förståelse för vår natur och 

miljö (Granberg, 2000). 

 

Enligt Grahn m.fl. (1997) påverkar naturen barnens sinnen utan att de är medvetna om det och 

leken kan fortsätta utan uppehåll. Författarna påstår att i naturen blir barn inte störda av 

biltrafik eller liknande som de kan bli om förskolegården ligger i anslutning till exempelvis en 

väg. Den mångfald och variation som finns i naturen kan bidra till inspiration att skapa nya 

lekar, vilket ger andra förutsättningar i leken.  
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Dahlgren m.fl. (2007) betonar att i utomhuspedagogiken använder vi naturen som ett verktyg 

för att stimulera barnens utveckling och låter vuxna vara delaktiga i barnens upptäckande, 

undersökande, handlande och deras upplevelser. Lärdomar som konkretiseras med hjälp av 

flera sinnen stannar lättare kvar hos människan. Den nya kunskapen omvandlas och läggs in i 

vår erfarenhetsbank. 

 

Jagtøien m.fl. (2002) påpekar hur betydelsefulla våra sinnen är, genom att det är de som 

sänder information till hjärnan. Sinnena delas in i primära och sekundära former. De primära 

sinnena är de som utvecklas först och lägger grunden för att de sekundära ska kunna utvecklas 

senare. Primära sinnen är det taktila, det vestibulära och det kinestetiska, det sekundära är det 

visuella, det auditiva, lukt och smak. Författarna belyser att alla sinnen är viktiga för 

kroppsmedvetenhet, rörelseförmåga och förtrogenhet med omvärlden.  

 

Carlgren (1999) anser att den tysta kunskapen vi har inom oss består av sinnliga erfarenheter. 

Kunskaper om hur vi agerar i olika situationer finns registrerat i vår kropp. När en händelse 

inträffar tar vi fram våra sinnliga erfarenheter från liknande händelser och dessa jämförs med 

de nya intrycken. I jämförelseprocessen omvandlas det till förståelse och vi får ytterligare nya 

erfarenheter som bidrar till vår utveckling och lärandet (a.a.). 

Szczepanski m.fl. (2006) håller med Carlgren att sinnena har en stor betydelse för vårt 

lärande. Författarna betonar även vikten av att hela kroppen behövs och ska användas i 

upplevelsen för att kunskaperna ska bli mer bestående och hållbara. 

 

Enligt Granberg (2000) uppfyller naturen alla kriterier som krävs för att stimulera småbarnens 

sinnen. De använder hela sin kropp i undersökandet av sin miljö. När barnen klättrar, kryper 

och ålar i varierande terränger utvecklar och stimulerar de grovmotoriken. I skogen kan 

barnen smaka på växter och bär, som blåbär och harsyra, och även lyssna till fåglarnas kvitter. 

Naturen erbjuder även en massa intryck av dofter, färger och mystik anser Brügge m.fl. 

(2007) vilket i sin tur stimulerar lärandet. 

1.8 Syfte  

Syftet med examensarbetet är att se om barn lär sig bättre utomhus än inomhus när det gäller 

artkunskap om mossor. Varför valet föll på mossor berodde på att jag själv tycker de är 

fascinerade, de är gröna året runt och finns i vår närhet. Mitt mål med övningen var inte att de 

skulle bli fulländade mossexperter utan att de skulle få upp ögonen på att mossor existerar och 

känna igen dem. 

 

1.9 Frågeställningar 

1. Vilka förutsättningar (inom- eller utomhusmiljö) ger bäst resultat när fyra- och 

femåringar ska lära sig om naturen? 

2. Vilken betydelse har inlärningsmiljön för lärandet?  

3. Vilken betydelse har intressenivån för lärandet? 
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2 METOD 

2.1 Urval 

I studien ingick en traditionell förskola (med traditionell menas att det är en förskola som inte 

har valt en speciell inriktning som exempelvis Montessori) och en uteförskola som finns i 

mellersta Sverige. Förskolorna valdes genom mina kontakter. Barnens ålder i min 

undersökning var mellan fyra och fem år. Undersökningen genomfördes med hjälp av 

observation, inspelning med mobiltelefon och intervju. 

Jag ville att barnen skulle få ta till sig ny kunskap under olika förutsättningar. När jag hade 

fått klartecken från personalen att det skulle fungera med mitt ämnesområde skrev jag brev till 

föräldrarna. Missivbrevet (bilaga 1) formulerades med hänsyn till forskningsetiken som 

samhällsvetenskapliga forskningsrådet har utformat (www.codex.vr.se). Svarsfrekvensen på 

deltagandet var 100 procent från båda förskolorna och alla var positivt inställda till att 

medverka i studien. 

 

Jag har följt vetenskapsrådets forskningsetiska principer, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, och nyttjandekravet.  

 

När det gäller informationskravet har jag kontaktat uppgiftslämnare (föräldrar eller 

vårdnadshavare) om deras roll i min forskning och vilka villkor som gäller för deras barns 

deltagande. Föräldrarna visste att deltagandet var frivilligt och att de hade rätt att avbryta 

barnens medverkan.  

 

Föräldrarna har informerats om samtyckeskravet, att de har rätt att själv bestämma över sina 

barns medverkan och att om de vill kan de avbryta sin medverkan utan att det får några 

negativa följder. Om barnen avbryter sin medverkan kommer de inte att utsättas för någon 

påtryckning. 

  

Angående konfidentialitetskravet kommer materialet att behandlas förtroligt. Högskolan 

kommer att förvara det inspelade materialet som finns på cd-skiva. 

 

Föräldrarna upplystes om nyttjandekravet, att införskaffade uppgifter om enskilda personer 

kommer endast att användas för forskningsändamål. 

http://www.codex.vr.se/
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2.2 Datainsamlingsmetod 

Figur 1. Figuren visar hur min arbetsprocess såg ut i samband med genomförande av 

lektionen. 

Materialet till min studie samlades in under förmätningen i form av intervju, observationer 

under undervisningsförsöket, intervju i samband med eftermätningen och slutligen intervju i 

uppföljningen som skedde två veckor efter att ha genomfört undervisningsförsöket (fig. 1). 

Sammanställningen av resultaten från observation, intervju och dokumentation skrevs i ett 

observationsschema (bilaga 3 och 4) som hade skapats i Microsoft Excel. Hela 

undervisningen spelades in med hjälp av mobiltelefon. Programmet Microsoft Word användes 

för att sammanställa mitt material och bidrog till att skapa organisationsschemat (fig. 1). Ett 

undervisningsförsök, enligt Johansson & Svedner (2010), är att man genomför ett eller flera 

projekt som sedan följs upp och resultatet analyseras. För min del innebar 

undervisningsförsöket att jag observerade och ledde lektionen med barnen på förskolan. Detta 

genomfördes fyra upprepade gånger med två grupper från vardera deltagande förskola, som 

sedan följdes upp och därefter utvärderades resultatet.  

  

Utomhusgruppen

Undervisningsförsök 
som var utomhus

Eftermätningen var 
utomhus

Förmätning av barnens 
kunskaper, skedde 

utomhus och inomhus i 
respektive grupp.

Uppföljning, 2 
veckor senare var   
båda grupperna  

inomhus

Inomhusgruppen

Undervisningsförsök 
som var inomhus

Eftermätningen var 
inomhus
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2.3 Procedur 

Jag började leta efter material på biblioteket och på internetsidor till min inlärningsstudie. 

Inspirationen och idéerna till mitt arbete hade jag hämtat från Sellgren (2003), Holmåsen 

(1988), http://www.nynashamnsnaturskola.se och http://www.miljodatabasen.se och 

http://demo.esboskolorna.fi/2005/mossorochlavar/  

Materialet som jag använde under min studie bestod även av mina egna fotografier och de 

handplockade mossorna. Utav mossorna skapade jag bilder, ett levande material och ett 

laminerat material av arterna. Moster Mossa skapades till sagan som berättades under studien 

(bilaga 2). 

Jag utgick från att förskolor som inte vistas mycket utomhus lär sig via böcker och bilder eller 

att de tog naturen inomhus. Därför skapade jag olika förutsättningar för förskolorna vilket 

innebar att den traditionella förskolans nio femåringar vistades inomhus. De fick via 

laminerade exemplar kunskaper om mossor. Den andra gruppen i min studie, uteförskolan 

med sju stycken femåringar och fyra fyraåringar, letade efter mossor i den autentiska miljön. 

Jag besökte förskolan som skulle vara i utemiljön. Detta för att rekognosera skogsmiljön och 

säkerställa att arterna fanns inom räckhåll. Fyra av våra vanliga arter som väggmossa, 

husmossa, kammossa och kvastmossa hittades inom ett litet område.  

Min första observationsmall innehöll tre rubriker som syftade på vad jag vill se i min studie. 

Rubrikerna bestod av en förmätning, en intressekontroll och en eftermätning. Förmätningen 

kontrollerade om barnen hade kunskaper om de fyra mossorna som jag presenterade. Efter 

avslutat undervisningsförsök gjorde jag en eftermätning enligt Johannson & Svedner (2010), 

för att se om de hade förbättrat sin kunskap beträffande ämnet. Intervjun genomfördes enskilt 

med barnen. Intresset hos barnen mättes genom att jag bedömde deras ifrågasättande och 

engagemang under vårt undervisningsförsök.  

Den andra observationsmallen bestod av rubrikerna uppföljning och intresse. I den 

observationen kontrollerades hur många arter som barnen kom ihåg efter två veckor. Intervjun 

skeddes enskilt och resultatet fördes in i observationsschemat 

Som tidigare nämnts hade förskolorna getts olika förutsättningar för att lära sig om mossor. 

Inomhusgruppen bestod av barn från den traditionella förskolan som var inomhus och 

utomhusgruppen var barn från en uteförskola som var ute i den autentiska miljön. Båda 

grupperna inom - och utomhus delades upp, för att grupperna skulle bli mindre och mer 

lätthanterliga.  

I inomhusgruppen ingick nio barn och i utomhusgruppen ingick 11 barn vid första tillfället. 

För att få mindre grupper valde jag att göra två pass på varje förskola, vilket gjorde att det 

blev lättare att diskutera och fånga upp barnens tankar. Björkman (2008) menar att för 

lärandets skull är det viktigt för barnen att vara i smågrupper. Det resulterade i fyra 

undervisningsförsök och ett försök tog ungefär en timme att genomföra. I uppföljningen som 

gjordes två veckor senare medverkade åtta barn från traditionella förskolan och åtta barn från 

uteförskolan.  

  

http://www.nynashamnsnaturskola.se/
http://www.miljodatabasen.se/
http://demo.esboskolorna.fi/2005/mossorochlavar/
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2.4 Undervisningsförsök 

Mina fyra studietillfällen inleddes med samma fråga, vad är det första de ser när de går ut i 

naturen? Den frågan ställdes i de mindre grupperna. Jag ställde frågan på grund av att jag ville 

få kunskap om de överhuvudtaget hade reflekterat över mossorna i naturen. 

Undervisningsförsöken genomfördes i alla grupperna direkt efter barnens lunch och 

uppföljningen som var två veckor senare skedde på förmiddagen. 

 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) påpekar att det är viktigt för barn under en 

intervju att få sitta ostört så de kan koncentrera sig bättre. Därför gjordes alla intervjuer 

enskilt i ett stängt rum med barnen i inomhusgruppen. Intervjuerna med barnen i 

utomhusgruppen skedde i naturen men på en avskild och lugn plats. Kontrollen av barnens 

förkunskaper kallas för en förmätning (Johansson & Svedner, 2010). I det här fallet ville jag 

se vilka kunskaper barnen hade beträffande mossor innan vi påbörjade studien. När jag hade 

intervjuat klart fördes resultatet in på observationsmallen under rubriken förkunskaper.  

 

2.4.1 Genomförande 
1. Presenterade mossorna och tittade efter kännetecken (bilaga 5). Inomhus gruppen fick 

mossorna i laminerat skick och i bildform (bilaga 7) och utomhus gruppen fick 

använda sig av lupp, känna och lukta på mossorna i den autentiska miljön. 

2. Efter genomgången av alla mossorna repeterades de igen. 

3. Berättade en saga om Moster Mossa.  

4. Barnen fick dra ett aktivitetskort (bilaga 6) som innehöll instruktioner som Hämta en 

mossa som ser ut som en kvast. Inomhusgruppen hade sina laminerade mossbilder på 

golvet och utomhusgruppen fick springa och leta sina mossor. 

5. Repeterade mossarterna tillsammans. 

6. Sista aktiviteten var att spela mossmemory (bilaga 2).  

7. Studien avrundades med en eftermätning av barnens nyvunna kunskaper. Jag träffade 

barnen enskilt. Inomhusgruppen fick titta på laminerade bilder och benämna dem, 

medan utomhusgruppen fick känna och artbestämma mossan  

8. Värdena skrevs in i observationsschemat 

Vid uppföljningstillfället som var två veckor efter att jag hade genomfört studien, träffade jag 

fyra barn som hade medverkat i inomhusgruppen. Övriga barn var sjuka och därför gjordes 

ytterligare ett försök att få in fler svar en vecka senare. Det tillkom ytterligare fyra svar vid 

det andra försöket. Det blev ett bortfall eftersom ett barn var ledig hela veckan. 

Vid uppföljningstillfället två veckor efter genomförd studie träffade jag åtta barn som hade 

deltagit i studien i utomhusgruppen. De övriga barnen var antingen sjuka eller långlediga. Jag 

fattade beslutet att vara nöjd över svarsfrekvensen. Detta grundades på att veckan efter min 

uppföljning var det lov och många barn var lediga bland annat de som skulle ha ingått i min 

studie. 

Vid uppföljningen frågade jag barnen om de tyckte det hade varit intressant att lära sig om 

mossor. Andra frågan som ställdes var om var mossorna växer. Slutligen ställdes en fråga om 

vad de lär sig ute i skogen. 

Efter vårt samtal som spelades in med mobiltelefon placerade jag ut de fyra mossarterna 

(dagsplockade) på ett vitt papper och upplyste barnen att de inte låg i någon särskild ordning. 

Jag förklarade att jag säger ett namn på en mossa och de skulle peka på den rätta arten. 

Resultatet fördes in direkt på observationsmallen under vårt samtal.  



 14 

2.5 Analysmetod  

Analys av rådata skedde direkt efter mina pass medan jag hade allt färskt i minnet och innan 

jag påbörjade nästa lektion så att händelserna inte blandades ihop. Fakta från mina 

observationer fördes direkt in till datorn. 

Den grafiska framställningen av mitt material är skapat i Microsoft Excel.  

I Excel finns en funktion som heter chi2test (χ
2
-test) och den har använts för att jämföra 

resultaten mellan båda grupperna inomhus och utomhus. Funktionen har använts i både vid 

eftermätningen och vid uppföljningen för att synliggöra skillnader mellan grupperna. 

 

Ett χ
2
-test jämför proportioner (i detta fall andelen rätta svar) mellan olika grupper (i detta fall 

inomhus- och utomhusgruppen). Testen ger ett värde p-värde, som anger sannolikheten för att 

det jag har observerat har uppkommit av slumpen (med andra ord om det inte var någon 

skillnad mellan grupperna, men att det bara råkade bli den fördelningen av svar som det blev). 

P-värdet visar alltså sannolikheten för att det inte är någon skillnad mellan de observerade 

värdena. Om p-värdet är lägre än 0,05 säger man att det är en statistisk säkerställd skillnad. 
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3 RESULTAT 

3.1 Förmätningen 

 
Figur 2. Stapeldiagrammet visar resultatet från förmätningen som kontrollerade vilka av de 

fyra mossarterna som 11 barn i utomhusgruppen och nio barn i inomhusgruppen kände igen. 

 

Förmätningen gjordes innan undervisningsförsöket genomfördes, detta för att se om barnen 

hade kunskaper om mossor. Det var två i utomhusgruppen som hade kännedom om 

husmossan. 

 

 

 

3.2 Eftermätningen 

 
Figur 3. Stapeldiagrammet visar resultatet från eftermätningen som kontrollerade vilka av de 

fyra mossarterna 11 barn i utomhus- och nio barn i inomhusgruppen, kände igen direkt efter 

undervisningsförsöket. 
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Inomhusgruppens resultat i eftermätningen var 22 rätt fördelat på nio barn, vilket gav ett 

genomsnitt på 2,44 per barn. 

Utomhusgruppens resultat i eftermätningen var 30 rätt fördelat på 11 barn, vilket gav ett 

genomsnitt på 2,72 per barn. 

 

Det var inte någon skillnad mellan utomhus- och inomhusgruppen i andelen rätta svar vid 

inlärningstillfället (χ
2
 =0,15, DF=1, p=0,69). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Uppföljningen 

 
 

Figur 4. Stapeldiagrammet visar resultatet från uppföljningen som gjordes två veckor efter 

genomförd inlärningsstudie. Det var åtta barn från både utomhus – och inomhusgruppen som 

var närvarade vid uppföljningen. 

  

En uppföljning av kunskaperna kontrollerades efter två veckor för både utomhus- och 

inomhusgruppen. Inomhusgruppens resultat i uppföljningen var åtta rätt fördelat på åtta barn, 

vilket gav ett genomsnitt på 1 rätt per barn. 

Utomhusgruppens resultat i uppföljningen var 25 rätt fördelat på åtta barn, vilket gav ett 

genomsnitt på 3,12 rätt per barn. Vid jämförelsen mellan inomhus- och utomhusgruppen två 

veckor senare blev skillnaden signifikant (χ
2
=8,76, DF=1, p=0,003) vilket betyder att det är 

ytterst osannolik att en sådan skillnad som jag observerat uppkommit ur slumpen. Med andra 

ord är det statistiskt säkerställd att utomhusbarnen har bättre kunskaper än inomhusbarnen två 

veckor efter undervisningspasset.  
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Vid vår första träff ställde jag en fråga till barnen vad det första som de ser när de går ut i 

skogen. Detta gjordes för att se om barnen hade reflekterat över mossorna. 

 

Inomhusgruppens ena del hade inte alls reflekterat över mossor men i den andra gruppen var 

det ett barn som ropade mossa direkt när min fråga kom upp. För övrigt så nämndes granar, 

kottar, löv, pinnar och stenar i gruppen. 

Båda grupperna i utomhusgruppen sade träd, kottar, löv, pinnar, stenar och mossor.  

 

 

Vid uppföljningstillfället ställde jag några frågor och redovisar ett antal svar nedan.  

 

1. Har det varit intressant att lära sig om mossor? 

Intresset var jämnt fördelat i båda grupperna. Det som framkom under samtalen var att barnen 

i båda grupperna ansåg att mossmemory var roligt. Några barn undrade om Moster Mossa var 

i skogen. 

 

2. Var växer mossorna? 

I inomhusgruppen var det fem barn som förklarade att de växte i skogen varav tre barn kom 

inte ihåg. I utomhusgruppen sade sex barn att de växte i skogen och två barn kom inte ihåg. 

 

3. Vad lär du dig ute i skogen? 

I inomhusgruppen menade fyra barn att de lär sig olika saker och det som nämndes hos de 

flesta var mossa. Det var fyra barn som ansåg att de inte lärde sig något i skogen. 

Enligt sju barn i utomhusgruppen lärde de sig att klättra på stenar och en lärde sig inget i 

skogen.  

 

 

 

 

 

 

3.4 Intressenivå 

Intressenivån var i stort sett lika mellan barnen när undervisningsförsöket genomfördes. I 

inomhusgruppen var tre ointresserade och sex intresserade. I utomhusgruppen var två 

ointresserad och nio intresserade. Vid uppföljningstillfället intervjuades barnen åter om de 

hade tyckt det var intressant att lära sig om mossor. Resultat blev nästan lika som vid 

genomförande av undervisningsförsöket. I vardera gruppen var det sex barn som var 

intresserade, ett barn i vardera gruppen ville inte lämna något svar och ett barn i varje grupp 

ansåg det var ointressant. 

 

Tabell 1: Skiljer intresset för mossor i de olika grupperna? Antalet barn var åtta i både 

utomhus – och inomhusgruppen vid uppföljningen. 

 

Lämnade 

inget svar Intressant Ointressant 

Inomhus 1 6 1 

Utomhus 1 6 1 
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4 DISKUSSION 

4.1 Sammanfattning 

Det har varit lärorikt att ha tagit del av olika inlärningssätt som att utöva utomhuspedagogik 

och det traditionella lärandet inomhus. Jag har i samband med studien insett vad naturen 

betyder för barnens lärande. Inlärningen var lika effektiv i båda grupperna men den stora 

skillnaden blev att barnen i utomhusmiljön fick beständigare kunskaper. 

Jag har genomfört båda arbetssätten och jämfört resultaten som har blivit i utomhus- och 

inomhusmiljön och min slutsats är den att barnen får ett varaktigare lärande i utomhusmiljö. 

 

4.2 Tillförlitlighet 

Materialet till de olika arbetssätten har varit lika utformat. Barnen har fått kunskap i samma 

ordning i respektive grupp eftersom jag hade strukturerat upp ett schema som jag följde 

noggrant. Frågorna som ställdes i samband med mätningarna i observationsschemat var 

relevanta och lättbegripliga. Barngruppen har varit lika vid genomförandet av studien och vid 

uppföljningen förutom några bortfall på grund av sjukdom och semester. 
Min inlärningsstudie testades på två barngrupper. Resultatet av observationerna och intervjuerna 

vid uppföljningen visade att skillnaden var statistiskt signifikant. 

 

Min inlärningsstudie genomfördes på ett likartat sätt varje gång i respektive grupp. Studien 

avrundades med en eftermätning och efter två veckor genomfördes en uppföljning som 

kontrollerade barnens artkunskap. 

Det jag hade för avseende att mäta, vilket var barnens artkunskap efter två veckors vilande, 

genomfördes och gav ett signifikant resultat. 

 

Johansson & Svedner (2010) anser att huvudsyftet med examensarbete är att fördjupa den 

egna kunskapen i läraryrket, vilket jag anser att mitt arbete har gjort. För min del innebär min 

studie att jag har insett att utomhuspedagogiken har många fördelar och vill därför gärna 

arbeta med utomhuspedagogik i mitt kommande yrke. 

 

4.3 Tolkning 

Lpfö98 betonar att förskolan är med och lägger grunden för barns livslånga lärande. 

Verksamheten skall utformas så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och 

lärande. Vad passar då inte bättre än att börja med livet i naturen? Jag menar att genom att 

vistas utomhus kan vi följa årstidsväxlingarna och förvandlingarna, som att se hur naturen 

skiftar i sin prakt. Det blir konkret och tydligt för barnen att vistas i den verkliga miljön, vilket 

kan öka deras förståelse för hur man agerar i naturen och visar hänsyn till djuren. Miljön i 

naturen ger totalupplevelser för alla sinnen och mångfalden av växter och djur är intressant att 

följa.  

Kunskaper om hur vi värnar om vår natur och miljö bör introduceras i ett tidigt stadium så att 

barnen blir medvetna och själva kan bidra och påverka till en hållbar utveckling av jordens 

resurser. Granberg (2000) menar att en av våra viktigaste uppgifter som pedagoger är att lägga 

grunden till barnens miljömedvetande. 

 

Johansson (2004) påstår att naturkänslan hos barn bara går att skapa i direktupplevelser, 

känslan för naturen går enbart att få i naturen och inte via bilder eller sagor. Det påståendet är 

jag villig att hålla med om. Det måste vara självupplevt i den verkliga miljön för att det ska få 
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ett sammanhang och en betydelse för oss. Jag menar inte att vi ska förkasta kunskaperna som 

vi får via television i form av naturprogram eller liknande. Men den kunskapen sätter inte sina 

spår i vårt upplevelsecentrum som upplevelserna i den verkliga miljön gör utan det blir mer 

ytliga kunskaper. 

  

Jag finner av erfarenhet att 4-5 åringar oftast är intresserade av att vilja lära sig nya 

kunskaper, det finns en strävan att vilja lära sig hela tiden. I resultatet beträffande min 

undersökning av barnens intresse och hur det senare påverkade inlärningen syns ingen större 

skillnad mellan inom- och utomhusgruppen. Eftermätningen i studien visade inte hellre någon 

större skillnad mellan barnens kunskaper. Lek och inlärning är två begrepp som hör ihop och 

det syntes i mossmemory. Spelet fångade barnens intresse direkt, när barnen vände på burken 

som gömde mossan fick de säga artnamnet och övade på så sätt ytterligare sina kunskaper. 

Alla barn var aktiva och de lärde av varandra när de fick lyssna på sina kamraters svar. 

 

Varför det inte var någon större avvikelse i eftermätningen kan förklaras med: 

– Barnen var lika intresserade av att lära sig om mossor. 

– Genomförandet och upplägget av undervisningspasset var i stort sett detsamma. 

– Eftermätningen skedde i anslutning till avslutad studie och det fanns inte mycket tid till att 

glömma kunskaperna som hade diskuterats och reflekterats över. 

 

Rörande min fråga om vilken miljö som lämpar sig bäst när det gäller lärande om arter i 

naturen och vilken betydelse inlärningsmiljön har för lärandet, anser jag att jag har fått den 

besvarad. Resultatet för uppföljningen visar att lärande i utomhusmiljö gör att vi befäster 

kunskaperna bättre och lärdomarna blir mer bestående.  

 

Inomhusgruppens resultat i eftermätningen var efter avslutad studie 22 rätt fördelat på nio 

barn. Efter två veckor var resultatet åtta rätt fördelat på åtta barn, vilket gav en minskning från 

2,4 till 1 rätt per barn. 

Utomhusgruppens resultat i eftermätningen var efter avslutad studie 30 rätt fördelat på 11 

barn och efter två veckor var resultatet 25 rätt fördelat på åtta barn, vilket gav fler rätta svar 

per barn under uppföljningen jämfört med eftermätningen (2,7 till 3,1). 

 

Det är förvånande, men kan kanske förklaras med att utomhusgruppen har varit ute och lekt i 

samma miljö som när de fick lära sig om mossorna. Kanske har de självmant uppsökt 

mossorna och repeterat i sina lekar, och lärt av varandra. Utomhusbarnen har fått erfarenheter 

och upplevelser i den autentiska miljön. De har varit i en spännande och levande miljö som 

har inneburit att de har fått erfarenheter genom sina förstahandsupplevelser, att de har sett 

mossorna i sin naturliga miljö, och även använt sina sinnen fullt ut. En annan orsak kan vara 

att långtidsminnet förbättrats hos individen genom att sinnena har varit involverade i den 

kognitiva processen. Upplevelser och associationer som har skett under lärotillfället bidrar till 

att förstärka minnet (www.nrm.se). 

 

I uppföljningen steg andelen rätt för utomhusgruppen, medan antalet rätt sjönk kraftigt för 

inomhusgruppen. Det kan kanske förklaras med att inomhusbarnen inte hade samma tillgång 

till mossor på sin utegård och kunde därför inte träna i leken. Inomhusbarnen omgavs inte av 

någon stimulerande miljö vid genomförandet av studien, de upplevde inte den sinnliga 

stimuleringen på samma sätt som utomhusbarnen gjorde. Kanske förlorade barnen känslan för 

mossorna när de gick miste om förstahandsupplevelsen och kontakten med dem.  
 

http://www.nrm.se/
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Dahlgren & Szczepanski (1997) menar att i naturrika miljöer får barnet använda alla sina sinnen 

när barnet är med om en upplevelse, naturen erbjuder en variation av intryck som bland annat i 

färg, doft, rörelser, ljud och form. Ingen annan miljö kan stimulera barnens sinnen som 

naturmiljön. Deras upplevelser i samband med alla intryck sätter djupare spår och förankras i 

minnet 

 

På frågan om de lärde sig något ute i skogen, var svaret att de lärde sig om mossa och att 

klättra på stenar. Några barn ansåg att de inte lärde sig något. Jag tror att de inte har 

reflekterat över att de verkligen lär sig något ute och kan därför inte ge några uttömmande 

svar. Det som utmärktes var att sju av åtta barn i utomhusgruppen var eniga om att de lärde 

sig klättra. Båda gruppernas svar speglade med största sannolikhet på vad de nyligen hade 

gjort som rörde skogen.  

Min reflektion beträffande barnens svar får mig att inse att vi behöver göra barnen 

uppmärksamma på olika inlärningssituationer (både inom-, och utomhus), genom att 

reflektera och ifrågasätta mer över deras inlärning. Att vi synliggör deras tankar, erfarenheter 

och inlärningssätt tillsammans med andra, kan bidra till att deras egna tankar stimuleras och 

fortsätter att utvecklas.  

 

Dewey menade att samspelet mellan aktivitet och reflektion bidrog till att barnen fick nya 

erfarenheter och att dessa inte enbart kommer ur handlingsinriktade aktiviteter.  

Erfarenheten kan heller inte komma direkt ur reflektionen som inte har stöd i någon 

handlingsinriktad process (Hartman, 2005). Jag tolkar Dewey´s påstående som att vi behöver 

se till helheten och att pusselbitarna hör ihop, bitarna kan inte stå ensamma för då blir det inte 

en fulländad utvecklingsprocess. 

 

Barnens förklaringar beträffande vad det första de ser när de går ut i naturen var i stort sett det 

samma i båda grupperna. Träd, kottar, pinnar, mossor med mera var svar som framkom i 

intervjun. Kunskaperna beträffande var mossorna växte var i stort sett lika i båda grupperna, 

att de växte i skogen. Jag hade innan intervjun förhoppningar på att något barn kanske skulle 

nämna och specificera miljön som till exempel att mossorna trivdes i fuktig miljö eller i 

skuggiga partier. Mitt mål var att barnen skulle lära känna igen mossorna i naturen och det 

målet uppfylldes i utomhusgruppen men inte i inomhusgruppen. Ingen av grupperna kom ihåg 

mossornas livsmiljö. Kanske var lektionen för komprimerad och skulle ha delats, vilket skulle 

ha inneburit fler pass men att barnen skulle ha kunna ta till sig mer information. I 

undervisningsförsöket kom några härliga beskrivningar på mossornas utseende som: 

 

”Den ser ut som en skorpion med håriga ben” 

 

”Formen ser ut som en haj, en fisk” 

 

”Det här är en rocka och med två kattöron” 

 

Lundegård m.fl. (2004) visar på en undersökning från Storbritannien att barnen hade mer 

kunskaper om bilar än djur vilket jag anser är skrämmande. Vi behöver göra barnen mer 

medvetna om artkunskap, vilket i sin tur kan göra att de skapar en förtrogenhetskunskap 

beträffande djur och växter i närmiljön.  

Det finns forskning som pekar på att vi mår bäst av att vistas i naturen, både små som vuxna. 

Grahn m.fl. (1997) lyfter bland annat fram positiva sidor som förbättring av koncentration, 

hälsa och motorik. Mayers m.fl. (2009) studie visar på att vi vuxna blir mer avslappnade och 

kan tänka mer analytiskt när vi står inför problem om vi har tillbringat tid i naturmiljö. Jag är 
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övertygad att om vi introducerar naturen och vår omgivning på ett tidigt stadium, ger det 

barnen verktyg till att lära känna sig trygga och ger dem kunskaper om vår miljö. Barnen kan 

få ett naturligt förhållningssätt till vårt ekosystem och kan finna det intressant och 

avkopplande att vara i en stressfri miljö. Studier som Grahn m.fl. (1997) har medverkat i, har 

visat att barnens hälsa har förbättrats och att det är färre sjukdomar i och med att utevistelsen 

har ökat.  

Erfarenheterna skapas med hjälp av sinnena i den autentiska miljön och i samband med att 

man använder hela sin kropp förstärks kunskapen (Szczepanski m.fl., 2007).  

Vår kunskapshämtning beror på att vi lär oss genom våra sinnen om vår värld, allt från det 

lilla till det stora. Dahlgren & Szczepanski (1997) belyser vikten av skillnaden ”att känna till” 

och ”att känna”. Att känna till innebär kortvarigare lärdomar om objektet av den orsaken att 

lärandet är skiljt från det känslo- och handlingsrelaterade (a.a).  

 

Min studie styrker vad mina källor hävdar, att lärandet blir djupare och mer bestående om det 

sker i samband med sinnliga erfarenheter.  

Litteraturen och genomförandet av undervisningsförsök har gett mig ökad kunskap och 

förståelse för hur vi kan använda oss av utomhuspedagogik på förskolan. Resultatet av min 

studie är tydligt och visar på klara fördelar med att bedriva utomhuspedagogik.  

Jag menar att arbetssättet som utomhuspedagogiken innebär borde användas mer om vårt 

syfte är att ge barnen bästa möjliga förutsättningar till ett livslångt lärande. Studien bevisar att 

barnen i utomhusmiljö har fått varaktigare kunskaper jämfört med barnen i inomhusmiljön.  

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Förslag till fortsatt forskning 

Min studie har gett mig olika tankar och funderingar som jag gärna skulle vilja vidareutveckla 

och studera vidare genom fortsatt forskning. 

En fråga som vore intressant att studera är huruvida förskolor använder sig av 

utomhuspedagogik när det gäller artkunskap. Används utomhuspedagogik regelbundet i 

verksamheten eller bara sporadiskt eller inte överhuvudtaget? 

 

Det vore även av intresse att studera förskolor med olika pedagogiska inriktningar, hur de 

använder sig av utomhuspedagogik. Finns det någon skillnad mellan inriktningarna och i så 

fall vilka är dessa olikheter?  
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Bilaga 1. 
 

 

Missivbrev 
Hej! 

Jag heter Annika Strid och läser min sista termin på lärarprogrammet vid högskolan i Gävle. 

Under denna termin skriver jag mitt examensarbete. Mitt syfte är att se om det blir någon 

skillnad på slutresultatet när undervisningen sker i olika inlärningsmiljöer. Jag kommer att 

använda mig av naturföremål i min studie. Jag blir väldigt glad och tacksam om ditt barn får 

medverka i denna studie.  

Mina observationer och intervjuer spelas in med hjälp av mobiltelefonen och jag använder 

mig av papper och penna för anteckningar. Sedan studerar och analyserar jag resultatet för att 

koppla ihop det med tidigare forskning inom området. 

 

Inga barn kommer att lämnas ut med namn eller bild eller annat som kan avslöja barnens 

identitet. Det kommer inte heller att framgå vilken förskola som jag har utfört mina 

observationer på. 

 

Jag har de etiska principerna som finns på vetenskapsrådet (www.vr.se )att rätta mig efter och 

det innebär för er att deltagandet är helt frivilligt samt att materialet behandlas konfidentiellt. 

Är det något ni funderar över går det bra att kontakta mig via telefon.  

 

Kryssa för ditt svarsalternativ och lämna talongen nedan till personalen, om svar inte 

inkommer senast onsdagen den xx september så räknar jag med att du samtycker till 

observationen av ditt barn.  

 

 

Tack på förhand 

Annika Strid tel xxxxxxxxx  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Svar till förfrågan angående observationen av mitt barn. 

 

Markera ditt svarsalternativ. 

 Ja, du har min tillåtelse att observera mitt barn i studiesyfte 

 

 

 Nej 

 

 

Förälder/Vårdnadshavare: ........................................................................................................  

  

http://www.vr.se/
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Bilaga 2. 
 

Sagan om Moster Mossa 

 
Nu skall vi hälsa på hos en liten tant som bor här i skogen. Hon heter 

moster Mossa. Hon bor i ett hus av husmossa. Denna mossa kallas 

också för våningsmossa. En ny våning växer ut upptill varje år. 

Väggarna på moster Mossas hus är gjorda av väggmossa. Eftersom 

moster Mossa inte gillar barr och skräp inne i huset ser man henne 

ofta i färd med att sopa rent med kvastmossa. Efter allt sopande blir 

hon trött. Hon går och lägger sig på sin bädd av björnmossa, precis 

som björnarna i sina iden. Efter en stund vaknar hon till och får brått. 

Det är bråttom nu – hon ska laga till mat till en gäst som skall komma. 

Hon rusar mot köket. I hallen tittar hon sig i spegeln och ser hur rufsig 

hon är i håret. Hon kammar sig med kammossa. Så går hon och gör eld i sin 

spis med gammal brun vitmossa. Det är torv det, ett bra bränsle. 

 

 

Mossmemory 

Två exemplar av varje mossa ska vara med. Gruppen vänder sig om och vi 

räknar tillsammans till 20, under tiden placerar jag som ledare en burk över varje 

mossa. Första barnet lyfter på två burkar och säger deras namn. Om de är lika 

får barnet fortsätta, annars går turen över till nästa barn. 

 

http://www.nynashamnsnaturskola.se/pdfHtm/tema_ekorre_forskolan.pdf 

 

  

http://www.nynashamnsnaturskola.se/pdfHtm/tema_ekorre_forskolan.pdf
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Bilaga 3. 
Observationsschema för studien. 

 

Observation 1, grupp 2  

Datum: 

Antal barn: 

Ålder: 

Inlärningsmiljö: 
 

 

Mossor 

Individ 
1:a kontrollen av 
kunskapsnivån Under lärandesituationer 

Siffra Hus Vägg Kam Kvast Intresserad/icke intresserad 

1           

2           

3           

4           

5           

6           
 

Mossor 

Individ Uppföljning av nyinskaffad kunskap 

Siffra Hus Vägg Kam Kvast 

1         

2         

3         

4         

5         

6         
 

 

 .............................................................................................................................................  

 

 .............................................................................................................................................  

 

 .............................................................................................................................................  

 

 .............................................................................................................................................  

 

 .............................................................................................................................................  

 

 .............................................................................................................................................  

 

 .............................................................................................................................................  

 

 .............................................................................................................................................   



 27 

Bilaga 4. 
Observationsschemat för uppföljningen. 

 

Observation 2, grupp 1 & 2 

Datum: 

Antal barn: 

Ålder: 

Inlärningsmiljö: 

Uppföljningsmiljö 

 

 

Individ Uppföljning två veckor senare 

Siffra Hus Vägg Kam Kvast  Intresse 

            

            

            

            

            

            

            

            

            
 

 .............................................................................................................................................  

 

 .............................................................................................................................................  

 

 .............................................................................................................................................  

 

 .............................................................................................................................................  

 

 .............................................................................................................................................  

 

 .............................................................................................................................................  

 

 .............................................................................................................................................  

 

 .............................................................................................................................................  

 

 .............................................................................................................................................  

 

 .............................................................................................................................................  

 

 .............................................................................................................................................  

 

 .............................................................................................................................................  
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Bilaga 5. 

MOSSA 
• är oftast grön  

•har stam och blad (oftast)  

•skuggiga platser trivs de bäst 

• med alla delar suger upp vatten 

• vanligast arterna är väggmossa och husmossa  

 

Husmossa 
Består av flera våningar och den får en ny våning varje år. Den nyaste är längst upp. 

Växer i många skogstyper, men är kanske vanligast i barrskogar. Förr användes husmossan 

och väggmossan till isoleringsmaterial, att täta väggar med.  

 

Kammossa 
Finns i stort sett hela landet men är ovanlig i en del områden som saknar barrskog. Fuktig 

skogsmiljö trivs kammossan bäst i, exempelvis granskog. Utseende; påminner om en luskam 

eller en liten gran. 

 

Kvastmossa 
Trivs i både skogs- och hedmark där kvastmossan bildar tuvor på träd, sten eller jord. Bladen 

är böjda som en båge och en del kan vara raka, men aldrig vågiga. 

Utmärkande för kvastmossa är att bladen är böjda åt samma håll, påminner om en gammal 

yvig kvast. 

  

Väggmossa 
Finns i skogsmark i hela Norden. En av våra vanligaste arter är väggmossan (dit tillhör också 

husmossan).  

Väggmossa har skott., som är två gånger fjädergreniga och har triangulära, spetsiga blad på 

stammen. Väggmossans kännetecken är att den har en rödaktig stam.  
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Bilaga 6. 

Hämta en mossa som växer i våningar.  
 
 
 
 
Hämta en mossa som växer i våningar. 
 
 
 
 
Hämta en mossa som ser ut som en kam.  
 
 
 
 
 
Hämta en mossa som ser ut som en kam. 
 
 
 
Hämta en mossa som ser ut som en kvast.  
 
 
 
 
 
Hämta en mossa som ser ut som en kvast.  
 
 
 
Hämta en mossa som är bra att isolera väggar med. 
 
 
 
Hämta en mossa som är bra att isolera väggar med.  
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Bild2. Väggmossa 

Bilaga 7. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bild1. Husmossa 

Bild3. Kvastmossa 

Bild4. Kammossa 


