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Sammanfattning 

Elever lär på olika sätt och läraren måste därför tillämpa varierande inlärningsmetoder som 

möjliggör för eleverna att uppnå målen i läroplanen. Utomhuspedagogik kan vara en 

alternativ inlärningsmetod, för att få en varierad undervisning.  

Syftet med studien var att undersöka hur sex lärare i grundskolans tidigare år ser på 

utomhuspedagogik som metod. Innehållet i frågeställningarna tog upp utomhuspedagogiken 

som metod för elevens lärande, relationen mellan undervisning i klassrum och undervisning 

utomhus, hur utomhusmiljön tillvaratas för lärandet och vilka förutsättningar lärarna uppfattar 

styr valet att bedriva utbildning utifrån en utomhuspedagogisk metod. 

Studien baserades på en kvalitativ undersökning där strukturerade intervjuer utgjorde 

huvudmetoden. För intervjuerna utvaldes sex lärare från fem olika skolor i en och samma 

kommun. Intervjupersonerna har behörighet som förskollärare, fritidspedagoger och 

grundskollärare.  

Resultatet av studien visade att lärarna uppfattade utomhuspedagogik som ett komplement till 

klassrumsundervisningen, där ett praktiskt, utforskande och upplevelsebaserat lärande sker. 

Utomhuspedagogik som metod används för att konkretisera undervisningen och skapa en 

djupare förståelse. Studien visar att lärarna har en samstämmig syn på att utomhuspedagogik 

är en möjlighet att få med fler barn i lärandet. Utomhuspedagogik ger möjlighet att använda 

sig av flera olika arbetssätt för att befästa lärandet. Något som lyftes fram i undersökningen 

var elevernas motivation. Eleverna blir aktiva, kreativa och nyfikna när undervisning sker 

utomhus. Utemiljön uppmuntrar till mycket problemlösning. Fantasin ökar i utemiljön och i 

och med fantasin ökar, så ökar kreativiteten och problemlösningsförmågan hos eleverna. 

Genom att använda sig av utomhuspedagogik tillsammans med undervisning inomhus finns 

möjlighet till att träna olika förmågor. Utomhusmiljön ger möjlighet till fler pedagogiska rum 

på skolgården, i naturen och i närmiljön. De utmaningar med att arbeta med 

utomhuspedagogik som lärarna tog upp är, att det kräver mer och utförligare planering. De 

lärare som hade poänggivande kurser i utomhuspedagogik var de lärare som hade ett bredare 

spektra av metoder i sin undervisning utomhus och var de som kontinuerligt använde sig av 

utomhuspedagogik i sin undervisning. 
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1 Inledning 

”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och 

behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 

tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.” (Lgr 11)                                 

Att anpassa skolgången efter varje elevs individuella förutsättningar, behov och erfarenheter 

är centralt i skolans styrdokument. Som lärare måste man möte varje elev där eleven befinner 

sig i sin kunskapsutveckling. Elever lär på olika sätt och läraren måste därför tillämpa 

varierande inlärningsmetoder som möjliggör för eleverna att uppnå målen i läroplanen. Vi 

bedömer med utgångspunkt i forskningen att utomhuspedagogik är en alternativ 

inlärningsmetod. Utomhuspedagogikens möjligheter att ge varje enskild elev förutsättningar 

att ta till sig kunskap och skapa ett livslångt lärande är väl beforskade. Lärare som arbetar i 

skolor där man använder sig av alternativa metoder, ser också en ökad kunskapsnivå likväl 

som en större förståelse hos eleverna (Szczepanski & Dahlgren, 2011). Dahlgren & 

Szczepanski (1997) betonar att för att nå kreativa och meningsfulla lärprocesser är motivation 

viktig och för att nå detta är det autentiska mötet med utomhusmiljön en viktig faktor.  

Vi är båda intresserade av utomhuspedagogik för att få en varierad undervisning. I utemiljön 

upplever eleven med alla sinnen, inte bara med syn och hörsel. Detta skapar en bredare och 

djupare förståelse av olika fenomen.  Kaplan,R & Kaplan,S (1989) säger att ökad 

koncentration, ett mer aktivt lärande, piggare elever, en bättre arbetsmiljö med lägre 

ljudnivåer och en möjlighet att konkretisera lärandet för att få en djupare abstrakt förståelse är 

bara några av de fördelar som kan ses med att arbeta utifrån ett utomhuspedagogiskt synsätt 

och metod.  

Utomhuspedagogik handlar inte bara om att eleverna ska vara ute och röra på sig i friska 

luften, det handlar minst lika mycket att ta tillvara utemiljön, att använda sig av den i det man 

ska lära ut. Utomhuspedagogiken kan tillföra andra dimensioner i lärandet som påverkar 

utvecklingen.  

Ofta när vetenskapen pratar om utomhuspedagogikens möjligheter till kunskapsutveckling så 

nämns kreativitet och skapandeförmåga. Dahlgren & Szczepanski (2004) beskriver det som 

att elevernas förmåga till att finna kreativa och alternativa lösningar på problem ökar i en 
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praktisk och konkret lärandemiljö. Att faktiskt få mäta väggarna på ett riktigt hus med ett stort 

måttband kan ge en djupare förståelse för många elever, än att med en linjal i en mattebok 

mäta ett miniatyrhus. Det konkreta lärandet samarbetar med det abstrakta lärandet som 

givetvis också är viktigt, men är ibland svårt att förstå för alla elever (Szczepanski & 

Dahlgren, 2011).  

Vi ser att utomhuspedagogiken har tillgång till flera olika miljöer t ex en skola belägen i en 

stadsmiljö eller en skola belägen på landet. Utomhuspedagogiken handlar främst om att se 

just vad vår närmiljö kan erbjuda oss och vilka upplevelser vi kan ta avstamp i, för att arbeta 

med olika ämnen och projekt. Väder, ekonomi och tillgänglighet är alla faktorer som kan 

försvåra arbetet med utomhusundervisning. Vi läraren måste vara flexibla och att kunna 

anpassa oss efter de förutsättningar som finns.  

Vi lärare har olika ansvar i form av moraliska, kulturella och etiska koder i verksamheten. 

Enligt läroplanen, Lgr 11 ska det finnas en positiv syn på elever och deras 

utvecklingsmöjligheter, ett positivt samarbete med familjen och verksamheten ska följa 

samhällsutvecklingen. I anställningsavtalet framgår att vi lärare har skyldighet att fullgöra 

våra arbetsuppgifter (AB 13, kap 3 § 6). I Sveriges rikes lag finns politiska och ekonomiska 

system som utgår från det juridiska ansvaret, vilka ska följas och observeras. Det är viktigt att 

känna till det juridiska ansvaret för att på så sätt kunna minimera riskerna med 

utomhuspedagogik (Bengtsson & Svensson, 2009). Skolans elever lyder under 

arbetsmiljölagen och enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter för systematiskt kvalitetsarbete 

(AFS 2001:1) ska en riskanalys upprättas innan verksamheten flyttas utanför skolan.  Det 

finns olika sorters risker som brunnar, trafikmiljöer och farliga badplatser m m. En annan risk 

kan vara missuppfattningar, vilken pedagog som tar hand om vilka elever och om det inte 

finns tillräckligt många pedagoger som arbetar i verksamheten, exempelvis om elever badar 

utan tillsyn (Bengtsson & Svensson, 2009).  

Vad innebär det att bedriva utbildning utifrån en utomhuspedagogisk metod och hur fungerar 

eleverna i en miljö som är annorlunda än klassrummet? Klassrummet har genom alla tider 

varit en trygghet för läraryrket som profession och den enskilda läraren. Inom klassrummets 

väggar har man historiskt härskat och det är kanske där man uppfattar att man främst har sin 

auktoritet. Utanför klassrummet kan man känna sig utsatt och ha en svagare position 

(Szczepanski & Dahlgren, 2011). Strotz och Svenning (2004) beskriver att den osäkerhet som 
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många pedagoger kan känna inför utomhuspedagogiken beror mycket på att de har lite eller 

ingen erfarenhet alls kring ämnet.  

Utomhuspedagogisk kunskap med avstamp i upplevelser är inte bara teoretisk kunskap 

översatt i praktiken. Det är också en möjlighet för eleverna att öva sina sociala förmågor, föra 

sig i sociala sammanhang, tex på ett museum, på en bondgård och i skogen. 

Utomhuspedagogiken ger också möjlighet för ”klassrummet” att existera överallt, i alla 

situationer i människans liv samt att visa på att lärande faktiskt sker i alla miljöer och 

sammanhang (Dewey, 1915). 

 

1.1 Syfte och problemställning 

Utomhuspedagogik innebär att läraren flyttar ut undervisningen och tar till vara utemiljön till 

vad eleverna ska lära. NCU:s  (Nationellt centrum för utomhuspedagogik) definierar 

begreppet utomhuspedagogik som ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel 

mellan upplevelse och reflektion, som är grundade på erfarenheter i autentiska situationer. Vi 

är båda intresserade av utomhuspedagogik och vi tror att klassrummet inte alltid passar alla 

elever. Under våra praktikperioder och även vid de tillfällen då vi vikarierat har vi sett en 

positiv inställning till utomhuspedagogiken bland lärarna. Dock har vi upplevt att de lärarna 

vi träffat inte använder sig av utomhuspedagogik så ofta. Detta har väckt frågan, varför är det 

så? Är det brist på kunskap, engagemang, styrning eller resurser? Eller finns det någon annan 

anledning till varför lärare inte använder sig av en metod som beskrivs som positiv i alla 

undersökningar och rapporter som finns att tillgå. Kaplan,R & Kaplan,S (1989) fann tydliga 

samband mellan utomhusvistelse i relation till undervisningen, en högre 

koncentrationsförmåga, ökad arbetsglädje, större uppmärksamhet, färre konflikter och lugnare 

elever.  Forskningen visar också att utomhusverksamhet och rörelse är positivt för hälsa, 

motorik och lärande (Brügge & Szczepanski, 2007). Vi vill undersöka om och hur lärare 

uttrycker att de använder utomhuspedagogik som metod för elevens lärande. Dahlgren & 

Szczepanski (2004) skriver att elevernas förmåga att finna kreativa och alternativa lösningar 

på problem ökar i en praktisk och konkret lärandemiljö. Ser lärarna utomhuspedagogik som 

ett sätt att öka elevernas förmåga att finna kreativa och alternativa lösningar? Vi vill också ta 

reda på utomhusplatsens betydelse och om man kopplar platsen till ämnet och syftet med 

aktiviteten.                                                                                                                    
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Syftet är att undersöka hur sex lärare i grundskolans tidigare år ser på utomhuspedagogik som 

metod. Vi vill få kunskap om hur lärarna uppfattar att utomhuspedagogiken används för 

elevers lärande och hur lärarna ser på elevers kreativitet i förhållande till var undervisningen 

sker. Vilka är lärares uppfattningar av hur utomhuspedagogiken används i relation till 

undervisning i klassrum.  

Frågeställningar: 

 Hur uttrycker lärarna att de använder utomhuspedagogik som en metod, ett sätt att lära 

ut?  

 Hur uppfattar lärarna relationen mellan undervisning i klassrum och undervisning 

utomhus?  

 Hur uppfattas att utomhusmiljön tillvaratas för lärande?  

 Vilka förutsättningar uppfattar lärarna styr valet att bedriva utbildning utifrån en 

utomhuspedagogisk metod?  

 

2 Teoretiska perspektiv och tidigare forskning 

I det här avsnittet har vi sökt stöd i litteraturen och tidigare forskning som är relevant för vårt 

syfte och våra frågeställningar om utomhuspedagogik. Vi lyfter fram olika definitioner och 

har undersökt vad som sägs i Läroplanen, Lgr 11. I litteratur och forskning tar vi upp det 

historiska perspektivet, varför man som lärare bör arbeta med utomhuspedagogik, 

utomhuspedagogik som komplement till undervisning inomhus, lärarens roll och kopplingen 

till miljö och hälsa.  

 

2.1 Hur definieras utomhuspedagogiken i forskningen? 

NCU (Nationellt centrum för utomhuspedagogik) en institution för kultur och kommunikation 

vid Linköpings universitet, definierar begreppet utomhuspedagogik som forskarna Anders 

Szczepanski och Lars Owe Dahlgren definierat:    

”Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan 

upplevelse och reflexion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. 

Utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde som bl 

a innebär: 

• att lärandets rum även flyttas ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap. 
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• att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas. 

• att platsens betydelse för lärandet lyfts fram.” (NCU) 

Hans Gelter, en forskare vid Luleå Tekniska Universitet definierar begreppet enligt följande: 

Utomhuspedagogik är en didaktisk metod som skapar möjligheter att förena teoretiska 

kunskaper med erfarenhets- och förtrogenhetskunskaper. Metoden är en upplevelsebaserad 

inlärningsprocess som äger rum i en utomhusbaserad miljö som ger lärandekvalitéer som 

inomhusmiljöer och indirekta läromedel innanför skolans väggar inte kan erbjuda (Stensson, 

2007). 

Det centrala i utomhuspedagogiken är att sätta lärandet i olika sammanhang. Att tillfälligt 

lämna klassrum och skolsalar där man i vanliga fall bedriver undervisningen och med andra 

metoder söka och etablera samma kunskap hos eleverna (Dahlgren & Szczepanski, 2004). 

  

2.2 Vad säger läroplanen om utomhuspedagogik? 

De nationella styrdokumenten för skolan är skollagen och läroplanen, Lgr 11. Läroplanen 

omfattar grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Begreppet utomhuspedagogik 

nämns inte i den nya läroplanen, Lgr 11. Här står vilka mål som ska uppnås, men inte hur och 

vilka metoder som ska användas för att nå målen. Det är viktigt att läraren reflekterar över sin 

undervisning för att eleverna ska få den kunskap som anges i måldokumenten. Läraren måste 

därför medvetet överväga vilka metoder som skall användas och vara medveten om de metoder 

som finns. Utomhuspedagogik som undervisningsform kan på olika sätt knytas till läroplanen.  

Under skolans uppdrag står att skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling och att 

detta ska åstadkommas genom en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och 

arbetsformer. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, 

utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Vad som också står 

uttryckt är att vad som kan berika elevernas utveckling och lärande är ett ömsesidigt möte 

mellan de pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola och fritidshem (Lgr11:10). Genom en 

varierad undervisning inne och ute i detta samarbete kan det öppnas upp möjligheterna till att 

bland annat bedriva utomhuspedagogik för att få en helhet i lärandet.  

Vidare under skolans uppdrag står att lika kunskapsformer såsom fakta, förståelse, färdighet 

och förtrogenhet samspelar med varandra och att skolan måste skapa ett lärande, där dessa 

former balanseras och blir till en helhet. Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för 

olika kunskapsformer och skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir en helhet 
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(Lgr11:10) Detta kan uppmuntra lärarna till att variera undervisningsmetoderna där en mer 

praktisk förlagd undervisning kan ske utomhus.  

Under skolans uppdrag står att i lärandet är skapande arbete och lek väsentliga delar. Leken 

har stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper, särskilt i de tidigare åldrarna. 

Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet (Lgr 11:9). Att förena 

lärande med daglig fysisk lek och aktivitet utomhus främjar både hälsan och lärandet.  

Under skolans uppdrag står att skolan ska ge eleverna möjlighet att stimulera sin kreativitet 

och nyfikenhet samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet 

att ta initiativ och ansvar, samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som 

tillsammans med andra. (Lgr11:9). Naturen väcker elevernas kreativitet och nyfikenhet. I 

naturen finns mer fenomen att upptäcka och utforska.  

Under kunskaper står att utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för 

skolans verksamhet. I kursplanerna för grundskolan finns upptaget flera olika förmågor under 

varje ämnesområde. De generella förmågor som vi kan koppla till utomhuspedagogik är 

förmågan att undersöka, utforska, kommunicera, analysera, beskriva, reflektera, värdera, lösa 

problem och dra slutsatser.  

Universitetslektor Steve Wretman brukar i sina föreläsningar tala om att det finns fyra typer 

av generella förmågor som återfinns i alla ämnen. Förmåga att beskriva sammanhang eller 

företeelser, att underbygga resonemang, att koppla samman kunskaper och att skapa nya 

frågeställningar och/eller se konsekvenser (Skollyftet, 2011). 

 

2.3 Utomhuspedagogik ur ett historiskt perspektiv 

Det som är centralt när man tittar på utomhuspedagogik ur ett historiskt perspektiv, är att 

lärande och kunskap erhåller vi människor genom upplevelser och erfarenheter i autentiska 

miljöer.  

Historiskt sätt har människan erhållit kunskap i form av erfarenheter och muntlig tradition i 

landskapet (Brügge & Szcepanski, 2007). Aristoteles (384-322 f.Kr.) var en grekisk filosof 

och är enligt Brûgge och Szczepanski en viktig centralfigur för utomhuspedagogikens 

historia. Aristoteles ansåg att det var genom sinnena och erfarenheterna av verkligheten som 

människan uppnådde den högsta graden av verklighet.  
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Den tjeckiske pedagogen Jan Amos Comenius (1592-1670) var en filosof på 1600-talet, som 

förespråkade ett lärande i autentiska miljöer där trädgården blev en metafor för konkret 

lärande. Han menade att en kroppslig delaktighet genom att använda flera sinnen gör att 

landskapet blir förmedlare och en skola som ger kunskap och erfarenhet  (Brügge & 

Szczepanskij, 2007). Upplevelser man får ute i naturen leder till kunskap som förenar 

erfarenhet och språkliga begrepp. Det handlar om att gå ut ur textens rike och in i verkligheten 

(Szczepanski, 2005). 

Redan Jean Jacques Rousseau (1712-1788) sade (enligt Hammerman, Hammerman & 

Hammerman  2001), att barn borde lära sig mer från direkta erfarenheter än från indirekt 

kunskap i böcker. Han sade också att om vi skulle byta ut den kunskap som vår egen kropp 

och våra sinnen förmedlar mot kunskap i böcker så kan vi lika gärna byta ut vårt eget förnuft. 

“Learning by doing does not, of course, mean the substitution of 

manual occupation or handwork for textbook studying” (Dewey 

1915/1979, s.255) 

John Dewey (1859-1952), amerikansk pragmatiker, sade att vi människor inte enbart kan lära 

genom aktivitet utan att vi måste koppla samman erfarenhetsskapandet med teoretisk 

kunskap, för att på så sätt skapa en relation mellan handling och kunskap. ”Learn to Do by 

Knowing and to Know by Doing” som är Deweys huvudtes är en bra sammanfattning om vad 

också utomhuspedagogiken står för. För att förstå teorin så måste vi utöva det praktiskt och 

för att förstå det praktiska måste vi ha en teoretisk grund(Dewey, 1915). 

Ellen Key (1849-1926) var en förkämpe för alternativ pedagogik och en stark förespråkare att 

i lärandeprocessen använda sig av andra platser än klassrummet. Ellen Key´s uppfattniing var 

att bildning är det som är kvar när vi glömt allt det vi lärt oss. Key menade att fältstudier i det 

verkliga livet var utgångspunkten för lärande och kunskap (Brügge & Szczepanski, 2007). 

Maria Montessori (1870-1952) var en förespråkade för att hela kroppen skulle vara med i 

lärandeprocessen och att hela omgivningen skulle ses som ett läromedel. Skolmiljön ska 

inbjuda till ett görande och tänkande. (Brügge & Szczepanski, 2007) 

 

2.4 Varför bedriva utomhuspedagogik   

Utomhuspedagogik sätter fokus på lärande och skapar förutsättningar för ett mer 

rörelseintensivt lärande.  Författarna Brügge & Szczepanski (2007) skriver att ”lära med hela 
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kroppen” är en förmåga att kombinera kunskap, rörelse och utomhusmiljö till en helhet. De 

säger att det är stor skillnad på att känna till och att känna.  Det förstnämnda ger ytlig kunskap 

eftersom lärandet är bortkopplat från de känslo- och handlingsrelaterade. I naturen, i 

utemiljön, i verkligheten, lär vi oss genom våra sinnen om vår omvärld utifrån delar och 

helheter. Här upplever man med alla sinnen, ser, hör, känner, luktar, smakar och förnimmer 

allt. Detta främjar både nyfikenhet och kreativitet som gör att vi bryr oss om miljön, natur- 

och kulturlandskap (Brügge & Szczepanski 2007). Utomhuspedagogiken skapar 

förutsättningar för mer rörelseintensiva lärandemiljöer. Kroppen sätter tanken i rörelse. 

Brügge, Glantz, & Sandell (2007) menar att lärandet måste ske genom att erfara något och 

sedan få en eftertanke kring det inträffade genom praktik i verkligheten. Den direkta 

upplevelsen blir utgångspunkten i själva lärandet i utomhuspedagogik. Det är där man förstår 

med hela kroppen och där det är viktigt att reflektera över vad man lärt och känt (Brügge & 

Szczepanski, 2007)  

Alla människor lär överallt och alltid i alla situationer. Jordet (2011) som är universitetslektor 

i Norge skriver i sin bok ”Klasserommet utenför” om anpassad utbildning i ett utökat lärande 

rum. Att lära genom kommunikation och samarbete i autentiska situationer är ett naturligt sätt 

att lära och är en del av vårt biologiska- och kulturella arv. Författaren har satt upp två 

principer. Det första är att lärandet kräver att eleven är aktiv, där lärandet knyter an till egna 

iakttagelser och upplevelser. Det andra är att skolans omgivning och närmiljö, naturen, 

kulturlandskapet och byn eller staden, ska användas som resurs i lärandet. 

Lev Vygotskij (1856-1934) var en rysk forskare som har betytt mycket för skola och 

utbildning. Han betonar att det ska finnas ett samband mellan skolan och det verkliga livet, 

Två av Vygotskij´s totalt åtta reformpedagogiska idéer som kan kopplas till 

utomhuspedagogik är att utnyttja barnens naturliga resurser och att ha bättre kontakt mellan 

skolan och närmiljön. Kunskaper som är förankrade i vår erfarenhet har ett rikare innehåll. 

(Vygotskij, 2001). Men lärandet sker ju inte av sig själv utan läraren har en avgörande roll. 

Skolan måste öppna sina dörrar till samhället och livet måste tränga in i utbildningen.   

Utomhuspedagogiken som metod erbjuder en helhet, att inte bara se kunskapen nedbruten i 

ämnen utan i hur dessa ämnen faktiskt hör ihop, samverkar och skapar den miljö och det 

samhälle som vi lever i (Dahlgren & Szczepanski, 2004).  Vidare talar författarna om att 

utemiljön fångar allt lärande i dess rätta miljö med sinnen, färger och former och skapar en 

genuin känsla för hur tingen faktiskt fungerar och relaterar till varandra. 
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Aaron Antonovsky´s forskning om KASAM (Antonovsky, 1991) är också något som är lätt 

att applicera när man arbetar med utomhuspedagogik. Att stärka elevernas känsla av 

sammanhang genom att skapa begriplighet och meningsfullhet i abstrakta situationer, gör att 

den kunskap de tillägnar sig blir en del av det livslånga lärandet. En tydlig struktur och en 

insikt i vad det egna lärandet mynnar ut i, skapar en trygghet och en förvissning om att det 

man gör är meningsfullt och en nytta för framtiden. Dahlgren & Szczepanski (2004) säger 

också att utomhuspedagogikens syfte är att få elevens personliga upplevelse att bli så lik 

verkligheten som möjligt och därmed öka motivationen till lärande. Lärandet genom 

utomhuspedagogik kan då t ex betyda att undervisningen ute bedrivs genom laborationer och 

undersökningar av olika fenomen.  

All kunskap grundar sig enligt Dahlgren & Szczepanski (2004) i en upplevd historisk kontext. 

Böcker som skrivs handlar om människor som har levt, upptäckter som har gjorts och 

händelser som har utspelat sig. När eleverna beger sig in i den kontexten och ser hur det ser 

ut, ger det dem en förståelse för hur det verkligen är.  Att läsa om saker, upplevelser och 

händelser är givetvis inte samma sak, som att känna, uppleva och ta del av det man har läst 

om. Vidare säger författarna Dahlgren & Szczepanski (2004) att klassrummet väldigt ofta 

enbart erbjuder en symbolisk verklighetsuppfattning likt symbolerna i en kartbok. Genom att 

använda sig av drama, spela rollspel eller storyline kan läraren koppla den klassiska 

klassrumssymboliken till en mer autentisk verklighetsbeskrivning. 

Eleverna måste känna sig engagerade. Strotz & Svenning (2004) nämner att en kunskapssyn 

som värderar teoretisk kunskap högre än den praktiska riskerar att leda till att många elever 

inte känner tillhörighet och engagemang till det de ska lära sig, en form av ensidigt 

informationssamlande utan syfte. De hänvisar bland annat till idéhistorikern Gustavsson 

(2000) som säger att skapande av kunskap är något som kräver att vi är engagerade och 

känner meningsfullhet kring den kunskap som vi ska tillägna oss. Liknande tankar finner man 

hos Liedman (2001), som beskriver kunskap som bestående, något människan tar med sig och 

införlivar i sitt sätt att förstå sin omvärld och inte som ytlig information som finns ena dagen 

och är borta nästa. Han beskriver även kunskap som en social företeelse som existerar i 

mänskliga, sociala och kulturella sammanhang.  

Svenning (1998) skriver att ett lärande med hela kroppen också ger en helhet i lärandet. Han 

har mot bakgrund av detta myntat uttrycket ”att gripa för att begripa” vilket illustrerar 

betydelsen vad kroppslig förståelse och en konkretisering av det teoretiska har för den djupare 
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kunskapsbildningen. Ur detta drar Strotz & Svenning (2004) paralleller till hur kunskap tar 

sitt avstamp i mänsklig entusiasm och från erfarenheter som skapas genom att känslor väcks. 

Ett konkret erfarenhetsskapande har mycket större möjligheter att väcka entusiasm och 

känslor än vad abstrakta texter som är svåra att relatera till har.  

Szczepanski, Malmer, Nelson, & Dahlgren (2006) skriver att det kommer fram argument i 

artikeln, som styrker att det är stor möjlighet att skapa undervisningen i utomhusmiljön. 

Författarna menar att elevernas motivation kan öka och på så vis skapas ett bättre 

förhållningssätt till skolans uppgifter. För att nå kreativa och meningsfulla lärprocesser är 

motivation viktig, för att nå detta finns det en faktor i det autentiska mötet med 

utomhusmiljön (Dahlgren & Szczepanski, 1997). 

Strotz & Svenning (2004) säger att kunskap kan ses ur olika perspektiv som sammanfaller och 

bildar en helhet. De talar också om att det praktiska kunnandet allt oftare får ge vika för 

teoretisk kunskapsbildning och därmed så förminskar man värdet av praktisk kunskap. Den 

tysta kunskap som förmedlas i ett socialt samspel mellan individer byts allt oftare ut mot den 

moderna syn på kunskap som finns idag och som samlas i databaser. Molander (1995) talar 

om ”levande kunskap”, kunskap som inte finns i böcker, påståenden eller i teoretiska 

antaganden. Med detta menas kunskap som ligger i människans skapade verksamheter, 

inbyggda i kulturer och sociala samspel. White (2008) utgår från ett sociokulturellt synsätt när 

han beskriver barns lärande genom utomhuspedagogik. Möjligheterna till samarbete barn och 

vuxna emellan skapar möjligheter för en fördjupad förståelse och ett framgångsrikt lärande 

för alla inblandade. Individernas olika kunskaper och förmågor samspelar och skapar en 

helhet som alla tar del av och lär sig av. Möjlighet till samarbete barn och barn emellan ger 

positiva effekter i gruppen. Det ställs helt andra krav i utomhusmiljön, som kan träna 

samarbete och därigenom utveckla social kompetens. Arbete utomhus i variationsrik 

naturpräglad miljö bjuder ofta på utmaningar och kan fodra ett samarbete som inomhusmiljön 

inte i lika hög grad erbjuder (Brügge & Szczepanski, 2007) 

Szczepanski och Dahlgren (2011) genomförde en studie som visar att utomhusundervisningen 

med sin inbyggda rörelsepotential förstärker och främjar lärandet.  Respondenterna i studien 

framhåller kroppsrörelsens och sinnenas betydelse för lärandet. Den kroppsliga, sinnliga 

platsuppfattningen är viktig. Lärandet utomhus avgränsas inte av klassrummets väggar. 

Inlärning av exempelvis matematik kan kroppsligen förstärkas genom rörelse.  
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2.5 Utomhuspedagogik som komplement 

Utomhuspedagogik bör ses som en naturlig del av undervisningen och vara ett komplement 

till den traditionella pedagogiken (Brügge & Szczepanski, 2007). Författarna skriver vidare att 

det är viktigt att inne- och uteperspektivet ständigt står i växelverkan. Komma bort från den 

traditionella starka motsättningen mellan teori och praktik är ett viktigt steg för skolan. 

Författarna tar upp att idag sker lärandet i första hand rum inomhus. Därför är 

utomhuspedagogiken en viktig bas för kroppens behov av rörelse och sinnlig erfarenhet 

liksom hjärnans stimulans. Utomhuspedagogiken blir då ett betydelsefullt redskap för att 

levandegöra Läroplanens intentioner (Brügge & Szczepanski, 2007). 

Lärarna måste inse att kunskap är något mer än bara ord i böcker. Kunskap finns också i 

skolans omgivning. Lärarna måste förhålla sig till både bokkunskp och kunskap från miljön i 

alla skolämnen. Ett utvidgat läranderum som gagnar alla elever där klassrummet är teoretisk 

kunskap och lärande och uteskolan är konkret kunskap och praktisk lärande (Jordet, 2011). 

Enligt Klette (2007 i Jordet, 2011) finns olika principer för god undervisning inne och ute. 

Först har vi förmedlingssituation, där läraren förmedlar nytt lärandematerial som eleven 

tillägnar sig. Sedan kommer utprövningssituation, där eleven använder kunskapen i praktisk 

situation. Därefter kommer konsolideringssituation, där lärare och elever för samman 

trådarna, reflekterar och bearbetar. 

Strotz & Svenning (2004) frågar sig vilken sorts kunskap som faktiskt är relevant och vad den 

innebär. Är kunskap att samla stora mängder information utan syfte, eller är kunskap att 

praktiskt kunna använda informationen till att utveckla ny information och nya kunskaper? De 

säger vidare att en elev som kan många saker utantill, men inte kan koppla den kunskapen till 

praktiken, innehar mycket information utan reellt kunskapsvärde. Utomhuspedagogiken och 

de praktiska moment som den ofta innebär kan hjälpa elever att konkretisera den abstrakta 

information som de har med sig från klassrummet. 

Enligt Hammermann et al (2001) så är klassrummet och skolgården begränsade till sin 

materiella standard medan undervisning i varierande utomhusmiljöer endast är begränsat av 

årstidernas växlingar och hur naturen förändras med dem. De möjligheter som naturen ger 

gratis kan inget klassrum ge mer än en bråkdels teoretiska kunskaper om. Förutsättningarna i 

naturen förändras efter årstidernas växlingar och en god pedagog utnyttjar detta och förändrar 

undervisningen i samma takt i en sorts uppåtgående spiral som hela tiden går djupare in i och 

breddar kunskaperna för eleverna.  
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Szczepanski och Dahlgrens (2011) studie visar att naturen är en lämplig plats för 

utomhusundervisning i matematik och språk. Författarna drar slutsatsen att utomhusmiljön 

genom upplevelser och konkreta aktivitetsverkan erbjuder olika sätt att lära som ett 

komplement till undervisning inomhus. Vidare tar författarna upp att skolans fysiska miljö 

både inomhus och utomhus ska vara planerad och utformad för ett lärande i växelspel mellan 

teori och praktik och skapa goda förutsättningar för lärande i alla ämnen. Det behövs både 

text- och icke textbaserade lärmiljöer som inbjuder till ett växelspel mellan lärande inomhus 

och utomhus. Den fysiska natur- och kulturmiljön som inspirerar till kunskapsupplevelsen. 

Genom att komplettera med det utvidgade klassrummet, uterummet har man möjlighet att öka 

nyfikenheten och motivationen (Brügge & Szczepanski, 2007). 

Jordet (2011) visar hur skolans fysiska och sociala miljö kan användas som en resurs i 

undervisningen. Med en bakgrund i teorin av kunskap och inlärningsteori argumenterar han 

för betydelsen av att skapa ett utökat läranderum i utbildningen, genom att upprätta en 

växelverkan mellan lärande verksamhet i och utanför klassrummet. Eleven och läraren läser, 

skriver och samtalar om en verklighet som inte är närvarande. Eleven blir lätt passiv 

mottagare, men läraren kräver aktivitet. Utanför klassrummet blir eleverna aktiva. Elever och 

lärare kommunicerar och samarbetar i autentiska situationer. Det blir ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande. 

 

2.6 Lärarens roll 

Lärarnas inställning och utbildning är viktigt. Vilken attityd och inställning människor har för 

att utöva utomhuspedagogik, bidrar med vilken utveckling av lärandet som sker (Dahlgren & 

Szczepanski, 1997). Att vara lärare i utomhusmiljön fodrar att vi ständigt är öppna för att öka 

våra kunskaper. Vidare skriver författarna att det gäller att vara flexibel, det man planerat i 

förväg kanske inte alltid håller. Det blir därför lärorikt och spännande. Att arbeta i 

smågrupper kan vara en organisatorisk lösning för att få alla eleverna aktiva. (Brügge & 

Szczepanski, 2007). 

Lärarna behöver tid att planera elevernas lärande i utomhusmiljön. Enligt Tal & Morag (2009 

i Ekvall, H, 2010) är det som uppmuntrar lärarna att bedriva utomhuspedagogik att det ges tid 

att planera och möjlighet att samarbeta med kolleger. Positiva erfarenheter uppnås också när 

lärarna får stöd från erfarna inom fältet, följt av reflektion.  



13 

 

Jordet (2011) tar upp lärarrollen i ett utvidgat klassrum utomhus. Han menar att lärarna har 

problem med den moderna elevrollen, den aktiva eleven, vilket resulterar i en 

tillbakadragande lärarroll där läraren överlåter för mycket ansvar till eleven själv. Enligt  

Jordet bekräftas detta i internationella undersökningar som PISA , Programme for 

International Student Assessment och i Hattie (2009 i Jordet, 2011) som uttalar att vi måste 

öka fokus på lärarnas kompetens.  Kvaliteten i lärarens interaktion med eleverna är 

avgörande. Jordet (2011)  påtalar vikten av att uppgifter som ska göras utomhus måste vara 

tydliga. Eleverna måste veta vad de ska göra och hur de ska genomföra det. Detta är kärnan i 

begreppet Visible Learning, (Hattie 2009 i Jordet, 2011). Det är lärarens ansvar att 

kommunicera så att eleverna uppfattar det. Jordet hävdar att detta blir extra viktigt utanför 

klassrummet. Författaren lyfter också fram att det är eleverna själva som slutligen avgör vad 

de lär sig. Därför måste vi anknyta till hur eleven tänker, vilka mål de har, och varför de som 

elever skulle vilja engagera sig i det lärande som erbjuds i skolan (Hattie, 2009 i Jordet, 2011) 

 

2.7 Utomhuspedagogikens koppling till miljö och hälsa 

Utomhuspedagogik har en tydlig koppling till miljö och hälsa när det gäller platsen för 

lärandet, fysisk och psykisk hälsa, sättet att lära, inne- och ute perspektivet, kreativiteten och 

motivationen för att lära. Begreppet utomhuspedagogik är mångfacetterat med tydliga 

kopplingar till platsen för lärandet, objektet för och sättet att lära, till miljö och hälsa 

(Szczepanski & Dahlgren, 2011). Vidare skriver författarna att rörelse som främjare av hälsa 

och livskvalitet också är ett skäl till att undervisa utomhus.  

För att öka elevernas kreativitet krävs motivation och självkänsla. Här kan naturens 

oförutsägbarhet utnyttjas, vilket kan bli en startpunkt för lärandet (Ekvall, 2012). Ekvall 

påtalar att psykiska problem ökar. Svenska barn mår i allmänhet fysiskt bra, men man ser en 

ökning bland unga i skolåldern, av psykosomatiska symptom som oro och nedstämdhet 

(Statens folkhälsoinstitut, 2011).  Naturens oförutsägbarhet kan utnyttjas för att väcka 

spänning, nyfikenhet och motivation (Ekvall, 2012). Waite (2010 i Ekvalls 2012) studie 

visade att eleverna visade mycket mer spontanitet ute. De delade hellre med sig av sina egna 

idéer och frågor än att svara på lärarens frågor.  

Elevernas välmående är en viktig aspekt för att bedriva utomhuspedagogik. Mygind (2009 i 

Ekvall, 2012) visade att en kombination av klassrums- och utomhusundervisning gav en 

positiv effekt på barnens sociala relationer, deras erfarenhet av undervisning och självupplevd 
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fysisk aktivitetsnivå. Elever som arbetat med utomhusundervisning parallellt med 

klassrumsundervisning upplevde också att de var lugnare i skogen än inomhus. 

Forskningen visar att utomhusverksamhet och rörelse är positivt för hälsa, motorik och 

lärande (Brügge & Szczepanski, 2007). Kombineras fysisk aktivitet och lärande så ser vi 

positiva hälsoeffekter. Det blir bättre inlärningsmiljö och professionellt lärande, bättre fysisk 

och psykisk hälsa och mindre beteendeproblem (Jordet, 2011). Den fysiska aktivitetsnivån 

ökar väsentligt under utomhusbaserade undervisningar. Mygind (20017 i Ekvalls 2012) visade 

att de elever, som spenderat en dag med utomhuspedagogik hade utfört lika mycket fysiska 

aktiviteter, som de som under en dag deltog i två idrottspass tillsammans med den 

traditionella inomhusundervisningen. 

Även koncentrationsförmågan ökar i en variationsrik och naturpräglad utomhusmiljö. I en 

studie från USA, som Taylor & Frances (2009 i Ekvall, H 2010) genomförde tittade man på 

barn mellan 7 och 12 år, diagnostiserade med ADHD. Tjugo minuters vistelse i en park var 

tillräckligt för att visa en ökad koncentrationsförmåga.  

Ett annat motiv för att bedriva utomhuspedagogik är att det ofta ställs helt andra krav i 

utomhusmiljön. Eleverna kan träna samarbete och därigenom utveckla social kompetens. Det 

ger också tillfälle till stillhet och reflektion. (Brügge, Glantz & Sandell, 2007)  

Ingen borde motivera varför man inte ska sitta stilla och vara inne, då det finns så mycket 

kunskap, om varför man ska röra sig och vistas utomhus, säger Anders Szczepanskij. Man 

talar om den benlösa generationen och om fetmabomben och även om 

koncentrationssvårigheter och stress (Szchepanskij, 2005). I en temaartikel i tidningen 

Förskolan berättar Anders Szczepanski om betydelsen av utomhuspedagogik bland annat 

utifrån utevistelse och rörelse, som är bra för bentäthet och att gröna ”refuger” minskar 

infektionskänslighet, sänker blodtryck och puls (Claesdotter, 2004). Cortisolhalten 

(stresshormon) sjunker i en grön, variationsrik, naturpräglad miljö.  Cortisolhalten går upp vid 

stress och hög cortisolhalt minskar minnesskapande. Sigman (2007 i Ekvall, H 2010) ser en 

ökning under de första åren av det tjugoförsta århundradet av antalet "betongbarn" som ser 

livet genom en TV eller en datorskärm. Mycket forskning visar på att barn sitter mycket stilla 

och behöver röra sig mer. Antalet överviktiga barn ökar. Under de senaste två decennierna har 

andelen överviktiga barn fördubblats. 15-20 procent av barnen är överviktiga 

(Socialstyrelsens folkhälsorapport 2009). Det är angeläget att satsa på förebyggande åtgärder 

för att förhindra att barn utvecklar fetma.  För att få en hälsosam livsstil är fysisk aktivitet 
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viktig. Fysisk aktivitet är viktig för inlärning av motoriska och sociala färdigheter, lek och 

rekreation (Perlhagen, 2007).  

Kvalitén på utomhusmiljön påverkar barnens hälsa. Söderström et al (2012) har gjort en 

studie på nio förskolor i Malmö med bra och dåliga utemiljöer och olika långa utevistelser. 

Barn med lång vistelse i god utemiljö rör sig mer, får slankare kropp, sover längre på natten, 

men har högre kortisolhalter. 172 barn i åldern tre till sex år ingick. Forskarna noterade hur 

länge barnen var ute och bedömde utemiljöns kvalitet. Ju yngre barnen var, desto högre var 

halterna av stresshormonet. Resultatet kan tolkas som kritik mot utomhuspedagogiken. 

Söderström förklarar det med att när det är kallt ute krävs en annan mobilisering i de här små 

kropparna. Detta är en viktig kunskap för alla som arbetar med lärande ute. Det viktigaste 

fyndet var att utomhusmiljö med hög kvalitet var förknippad med friskare kroppsform, längre 

nattsömn och bättre välbefinnande i förskola. Detta stödjer hypotesen att barnens hälsa 

påverkas av utemiljön. Dyment & Bell (2008 i Ekvall, 2010) föreslår också att man satsar på 

gröna skolgårdar för att främja barns hälsa. Daglig fysisk aktivitet måste ingå som en naturlig 

del i verksamheten. Våra barn spenderar mer och mer tid inomhus.  

 

3 Metod  

Under metoddelen kommer vi att beskriva val av metod, urvalet som gjorts för den empiriska 

undersökningen, själva genomförandet och databearbetningen. Begreppet metod refererar till 

datainsamling såsom intervjuer, observationer, enkäter mm och databearbetning eller analys 

(Fejes & Thornberg, 2009). Vidare tar vi upp etiskt ställningstagande och undersökningens 

giltighet och tillförlitlighet. 

 

3.1 Metodval 

Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning där intervjuer utgör huvudmetoden och vårt 

datamaterial utgör människors uppfattningar och åsikter i ord.  Kvalitativ undersökning är där 

datainsamlingen fokuserar på mjuka data, t.ex i form av kvalitativa intervjuer och ofta verbala 

analysmetoder av textmaterial (Patel &Davidson, 2011). En annan inriktning är kvantitativ 

undersökning, som innebär mätningar vid datainsamlingen och statiska bearbetnings- och 

analysmetoder. Denna metod var inte lämplig att använda i denna studie. 



16 

 

Vi har inspirerats av fenomenografin. Enligt Patel & Davidson (2011) är fokus inom 

fenomenografin riktad mot att studera uppfattningar, hur fenomen i omvärlden uppfattas av 

människor. Uppfattningar innebär hur någon upplever något efter sina förutsättningar och 

intresse. Syftet är att studera hur olika fenomen i vår omvärld uppfattas av människor och som 

i vårt fall består av yrkesgruppen lärare i grundskolans tidiga år. Lärarnas uppfattningar av ett 

och samma fenomen, i detta fall utomhuspedagogik och urskilja olika aspekter ur detta 

fenomen. Fenomenografins syfte är inte att ta reda på rätt eller fel gällande ett visst fenomen, 

utan inriktar sig istället på att undersöka människors olika sätt att se dessa fenomen med fokus 

på att skildra likheter och skillnader mellan uppfattningarna. (Dahlgren och Johansson, 2009).  

Ett alternativ hade varit att inspireras av hermeneutik, som då hade varit tolkande istället för 

beskrivande (Ejvegård, 2003). Dock anser vi att lärarnas enskilda uppfattningar kommer fram 

på ett tydligare sätt om vi enbart beskriver vad de säger utan att lägga in våra egna 

värderingar. Patel, R. & Davidson, B. (2003) menar att tolkning aldrig kan göras helt 

objektivt, då den alltid påverkas av uttolkarens enskilda värderingar och åsikter.  

Vår undersökning bygger på en kvalitativ studio, där huvudmetoden är intervjuer av 

verksamma lärare i skola och förskoleklass. Vi valde intervjuer som undersökningsmetod för 

att få en djupare insikt i hur lärare arbetar med utomhuspedagogik som metod. Vid 

fenomenografin arbetar forskaren oftast med öppna, kvalitativa intervjuer där 

intervjupersonen beskriver sin uppfattning av ett fenomen med egna ord (Patel & Davidson, 

2011). Vi har genomfört kvalitativa intervjuer med varje enskild lärare, där intervjufrågorna 

operationaliseras i förhållande till vårt syfte och forskningsfrågor för att sedan bearbetas och 

analyserats. Patel, R. & Davidson, B. (2003) använder sig av begreppet operationalisering när 

de pratar om att översätta teoretiska begrepp till intervju- eller enkätfrågor för att de ska 

stämma överens med vad det är för fakta man söker efter i sin empiri. 

Vi har en induktiv ansats då vår undersökning utgår från enskilda lärares uppfattningar av 

verkligheten som ska ställas samman till olika svar från lärarna. Vi är medvetna om att lärares 

enskilda uppfattningar om ett fenomen som vårt kan komma att förändras. Samt att den 

sanning som vi beskriver kan komma att förändras i en framtida undersökning som har gjorts 

på samma sätt. Enligt Patel & Davidson (2003) blir ansatsen induktiv då vi inte utgår från 

någon teori. Vi har inte valt en deduktiv ansats då det inte är fakta och teorier vi utgår från, 

utan enskilda och varierande åsikter och uppfattningar om ett fenomen sedda ur ett 

lärarperspektiv. Alvesson & Sköldberg (2009) beskriver det som att deduktion alltid utgår 
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ifrån redan kända teorier och etablerad forskning, samt att man utifrån den skapar nya teorier 

istället för att använda sig av egna empiriska undersökningar som påvisar en teori. 

Vi anser att vår intervjustudie kommer att vara praxisnära då det är aktiva lärares åsikter om 

utomhuspedagogik som undersöks samt att undersökningen handlar om skolans verklighet 

och metoder.  

En intervjuare kan hämta kunskaper under hela undersökningen Kvale & Brinkman (2009) 

Samtalet med intervjupersonerna kan vidga och förändra dennes uppfattning om det 

undersökta fenomenen. Vi kommer att påverkas av denna undersökning på så sätt att vi blir 

mer medvetna i vår yrkesroll, då våra tankar och idéer ökar om utomhuspedagogik. Vi får 

möjlighet att identifiera olika delar av det vi ser i intervjuerna och får erfarenhet för att 

därefter själv kunna välja och göra passande pedagogiska val i våra yrkesliv. 

   

3.2 Intervju som datainsamlingsmetod  

Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer. Intervjufrågorna har utformats för att 

kunna svara mot syftet och frågeställningarna. När man arbetar med frågor för att samla 

information måste man enligt Patel & Davidson (2011)  beakta två aspekter, standardisering 

och strukturering. Intervjuerna följde en helt standardiserad form enligt hur Patel & Davidson 

(2003) definierar det, eftersom alla frågor är skrivna innan intervjun och samtliga 

respondenter kommer att få samma frågor i exakt samma ordning under intervjun. Syftet är att 

denna höga grad av standardisering kommer att underlätta vår analys och kategorisering av 

intervjusvaren. Vi anser att fler frågor hellre än färre frågor till respondenterna är att föredra 

för att komma åt vårt syfte.  

När det gäller grad av strukturering handlar det om vilket ”svarsutrymme” som 

intervjupersonen får (Patel & Davidson, 2011). Vi valde en låg grad av strukturering med 

öppna frågor för att få kvalitativa svar utifrån lärarnas egna erfarenheter och åsikter. Vid 

behov ställde vi följdfrågor. Eftersom vi använde oss av en högre grad av standardisering så 

kunde vi valt enkäter vilket är vanligt vid hög standardisering . En nackdel med enkäter är att 

det inte finns någon som intervjuar till hands om läraren behöver ytterligare förklaringar på 

frågorna. En annan nackdel är det inte möjligt att ställa följdfrågor och därför såg vi inte 

enkäter som ett alternativ till vår studie. Vi valde intervjuer, eftersom vi ville ha möjlighet att 

träffa den intervjuade, förtydliga frågorna vid behov och kunna ställa följdfrågor.  
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De frågor som vi använt oss av i vår studie är, som vi tolkar Patel & Davidson (2011), 

kvalitativa eftersom vi vid behov ställer följdfrågor för att få ett djupare svar. Kvalitativa 

intervjuer har så gott som alltid en låg grad av strukturering. 

  

3.3 Pilotintervjuer 

Vi genomförde pilotintervjuer på ett mindre antal verksamma lärare i skolans tidigare år. 

Enligt Patel & Davidson (2011) bör pilotintervjuer genomföras för att få svar på om frågorna 

fungerar för de individer de är avsedda för. Eftersom det var första gången för oss båda att 

genomföra intervjuer, så var dessa värdefulla. Efter pilotintervjuerna fick vi en uppfattning 

om hur mycket tid som krävdes och om frågorna var tillräckliga eller svårtolkade. Vi insåg att 

intervjufrågorna inte var heltäckande utifrån vårt syfte och frågeställningar. Pilotintervjuerna 

gav oss möjlighet att justera frågornas innehåll, antal och formuleringar så att intervjuerna 

fungerade så bra som möjligt under undersökningen. Vi fick dessutom träna oss på att vid 

behov ställa följdfrågor för att få så uttömmande svar som möjligt. 

  

3.4 Urval 

Vi valde att intervjua sex olika lärare från fem olika skolor i en och samma kommun. Antalet 

intervjupersoner bör inte vara för stort, då kan det vara svårt att göra några mer ingående 

tolkningar av intervjuerna Kvale & Brinkman (2009). Vi ville undersöka hur 

utomhuspedagogik används som en metod, ett sätt att lära ut, relationen mellan inne och ute 

perspektivet och hur utomhusmiljön tillvaratas för lärande. Vi valde lärare som på något sätt 

arbetade med utomhuspedagogik i de lägre årskurserna i skolan. Tre av lärarna har 

poänggivande kurser inom utomhuspedagogik, medan de andra tre endast har kommit i 

kontakt med utomhuspedagogik genom olika ämne under lärarutbildningen. Båda könen är 

representerade. Orsaken till att vi valde olika skolor är att de ligger i olika delar av kommunen 

och är olika stora. Skolorna har närmiljöer som skiljer sig från varandra, från en liten skola på 

landet med 100 elever till två skolor i större tätorter med 400 elever. Alla skolorna har väl 

tilltagna skolgårdar. Alla utom en skola har närhet till naturkontakt i närområdet.  

Intervjupersonerna har behörighet som förskollärare, fritidspedagoger och grundskollärare 

och lärarna har arbetat mellan 4-12 år. Vi har valt att intervjua tre olika yrkesgrupper för att få 

möjlighet till variation av uppfattningar. Fyra av lärarna har dubbel behörighet. Vi har valt att 

benämna alla som lärare.  
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3.5 Intervjupersoner 

Lärare 1 har behörighet som 1-7 lärare, arbetar som klasslärare i årskurs 1, har arbetat i 12 år 

och har endast kommit i kontakt med utomhuspedagogik genom andra ämnen på högskolan.                                                                                                                                

Lärare 2 har behörighet som 1-6 lärare, arbetar som ämneslärare i årskurs 1-6, har arbetat i 5 

år och har endast kommit i kontakt med utomhuspedagogik genom andra ämnen på 

högskolan.                                                                                                                                         

Lärare 3 har behörighet som fritidspedagog och 1-5 lärare, arbetar som fritidspedagog och 

ämneslärare i årskurs 2-3, har arbetat i 6 år och har kompetens genom poänggivande kurser i 

utomhuspedagogik.                                                                                                                             

Lärare 4 har behörighet som 1-3 lärare, arbetar som klasslärare i årskurs 1, har arbetat i 4 år 

och har endast kommit i kontakt med utomhuspedagogik genom andra ämnen på högskolan.                                                                                                                                

Lärare 5 har behörighet som förskollärare och fritidspedagog, har arbetat i 6 år, arbetar idag 

som fritidspedagog och ämneslärare och har kompetens genom poänggivande kurser i 

utomhuspedagogik och äventyrspedagogik.                                                                                            

Lärare 6 har behörighet som förskollärare och 1-5 lärare, arbetar i förskoleklass, har arbetat i 

7 år och har kompetens genom poänggivande kurser i utomhuspedagogik. 

 

3.6 Genomförande 

Vi tog kontakt med lärarna via telefonsamtal. Alla var positiva till att bli intervjuade. Vi 

förberedde lärarna genom att skicka ut information om vår undersökning och en 

samtyckesblankett. Vi försäkrade då oss om, att de skulle vara förberedda inför intervjun och 

visste studiens syfte. Vid första konakten framkom det att den intervjuade ville se 

frågeställningarna i förväg. Vi lämnade/skickade ut vår informationstext och intervjufrågorna 

i god tid. Intervjuerna genomförs på respektive arbetsplats och lärarna fick bestämma var vi 

skulle sitta under intervjun. På fem av intervjuerna satt vi i avgränsande rum helt ostört från 

omgivningen. En lärare valde att sitta ute på skolgården där eleverna befann sig. Andra vuxna 

fanns till för eleverna och endast vid ett tillfälle fick läraren en fråga av en elev. Fördelen var 

att vi fick se några av de platser läraren använde sig av för utomhusundervisning. Vi ställde 

öppna frågor och frågorna gav möjlighet till struktur, som följdes vid varje intervju. Lärarna 

hade möjlighet att svara utifrån sina egna erfarenheter och inställningar. Vid behov ställdes 

följdfrågor. Under intervjuerna var den intervjuade i fokus, deras svar uppmuntrades genom 

nickningar och positiv respons på de svar som gavs. Vi hade god stämning och vi såg till att 

alla fick prata till punkt. Dahlgren & Johansson (2009) anser att uppmuntra de intervjuade 
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genom nickningar och följdfrågor kan leda till uttömmande svar. Det är av stor vikt för 

intervjuaren att vara medveten om den interaktion som sker med den intervjuade under 

intervjun (Patel & Davidson, 2003).  Detta hade vi i åtanke vid varje intervju, allt för att få så 

rikt datamaterial som möjligt. Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas och 

kategoriseras. För att göra ljudinspelningar under en intervju krävs intervjupersonens tillstånd 

(Patel & Davidson, 2011) Fördelen med denna typ av registrering är att intervjupersonens 

svar registreras exakt. En nackdel är att det tar tid att skriva ut alla intervjuer. De intervjuade 

lärarna upplevdes inte att ha några problem med att prata inför bandspelaren. 

  

3.7 Bearbetning, analys av intervjuerna 

Efter varje intervjutillfälle har svaren transkriberas till texter och skrivits ut för att få en tydligare 

bild av varje intervju, innan vi gick vidare till nästa intervju. Utifrån det insamlade empiriet har 

vi analyserat intervjuerna genom att läsa och kategorisera de transkriberade texterna. Vi har 

brutit ner data, jämfört intervjusvaren och försökt hitta likheter och skillnader i svaren lärarna 

gett. Kategorisering är en vanlig metod för analys av kvalitativa studier och gör det möjligt att på 

ett strukturerat sätt redovisa för skillnader och likheter mellan respondenter (Kvale & Brinkman, 

1997). I en första omgång har dokumenten bearbetats genom att vi skrivit viktiga iakttagelser 

och kommentarer i marginalen. När vi började se möjliga rubriker och kategorier skrev vi ner 

dessa i olika fält för att kunna få en bild av hur de olika rubrikerna kunde förhålla sig till 

varandra. Dessa ändrades flera gånger under utvecklingsarbetet. Det krävdes många 

tillbakablickar i det omfattande materialet. Tills sist såg vi ett klart mönster och satte 

rubrikerna. Vi har beskrivit utfallsrummet liksom likheter och skillnader. När de intervjuade 

lärarna citeras i resultatredovisningen är de numrerade från ett till sex. Under analysen av vårt 

textmaterial har vi dokumenterat våra tankar, som dykt upp under bearbetningens gång. 

Nyupptäckt information i bearbetningen kan berika forskningen, vilket är viktigt att 

dokumentera (Patel &b Davidson, 2011)  

 

3.8 Etiska övervägande 

I en vetenskaplig undersökning måste värdet av undersökningsresultatet vägas mot eventuella 

negativa konsekvenser för undersökningsdeltagarna (Vetenskapsrådet, 2002).  

Individskyddskravet har fyra allmänna huvudkrav på en forskning (Vetenskapsrådet 2002). 

Enligt informationskravet ska respondenterna informeras om syftet med studien innan de 

samtycker att delta i undersökningen. Intervjupersonerna fick information om syftet med 
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undersökningen, hur studien var upplagd, att den var frivillig och att de kunde avbryta när de 

ville.  

Enligt samtyckeskravet har respondenterna rätt att själv bestämma över sin medverkan, vilket 

uppfylldes då de intervjuade samtyckte till att medverka. 

Enligt konfidentialitetskravet ska alla uppgifter om personerna som ingår i studien behandlas 

konfidentiellt. Intervjupersonerna informerades om sin anonymitet. I studien valde vi att 

namnge de intervjuade som lärare 1, 2, 3, 4, 5 och 6.  Den text vi återger är citat från 

intervjuerna och vi är därmed lojala mot vad de intervjuade har sagt. Vår inspiration av 

fenomenografin gör också att vi inte tolkar svaren utan bara återger vad som har sagts.  

Enligt nyttjandekravet får insamlade uppgifter från enskilda personer endast användas vid 

forskningsändamål. De intervjuade informerades om detta. De goda effekter som kommer ur 

denna undersökning är vilka tankar lärare har i grundskolans tidigare år om 

utomhuspedagogik. 

 

3.9 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet är begrepp om undersökningens tillförlitlighet och giltighet. 

Undersökningens reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet (Kvale och Brinkmann, 2009).  

Används strukturerade intervjuer är undersökningens tillförlitlighet relaterad till intervjuarnas 

förmåga, om de är tränade för sin uppgift (Patel & Davidsson, 2011). Vi är inte säkra på att 

lärarna vi intervjuade hade svarat likadant vid ett annat tillfälle. En och samma person är inte 

riktigt samma person vid nästa tillfälle (Patel & Davidsson, 2011). Olika lärare har olika 

intresse och kunskaper och svarar olika längre fram i tiden, mycket förändras med tiden. Alla 

intervjuer har spelats in och sedan transkriberats och kategoriserats. I och med att vi har 

”lagrat” verkligheten kan vi ta den i repris så många gånger vi behöver för att försäkra oss om 

att vi uppfattat allt korrekt (Patel & Davidsson, 2011). Vi var noga med att hålla oss till syftet 

med undersökningen och att hålla oss inom ramarna. Svaren har granskats ingående för att få 

svar på vad som är av störst värde i studiens frågeställningar.  

Med validitet menas om undersökningen är giltig, om den verkligen mäter det som är tänkt att 

mätas (Kvale, 1997). I en kvalitativ studie som denna är ambitionen att upptäcka företeelser 

och beskriva uppfattningar. Begreppet validitet i en kvalitativ studie gäller i hela 

forskningsprocessen, i forskningsprocessens samtliga delar (Patel & Davidsson, 2011). För att 
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undersökningen skall betraktas som valid krävs en noggrannhet genom hela processen (Kvale 

& Brinkmann, 2009). Vid intervjutillfällena fanns en direktkontakt mellan intervjuaren och 

den intervjuade. Samma intervjuinnehåll har använts vid de olika intervjuerna och samtliga 

respondenter fick samma frågor i exakt samma ordning under intervjun. Svårtolkade frågor 

bör undvikas i en intervju för att uppnå hög validitet (Kvale, 1997). Vid några få tillfällen, när 

den intervjuade blev osäker, fick vi förklara hur vi tänkt.  

Vi upplever i det stora hela att vi fått svar på våra frågeställningar. Dessutom upplever vi att 

frågorna har visat sig relevanta för undersökningens syfte.  Resultatet ger en inblick i hur 

några lärare tänker kring utomhuspedagogik och värdet av att vistas ute. Det går inte att 

generalisera till alla skolor, dels för att lärarna är en liten grupp och att det är lärarnas 

personliga uppfattningar om utomhuspedagogik. Vårt urval är från lärare, som på något sätt 

arbetar med utomhuspedagogik och detta påverkar hur de uttrycker sig om och hur de 

förhåller sig till utomhuspedagogik.  

 

4. Resultat 

Här redovisar vi resultatet utifrån de empiriska studierna. Vi har analyserat och kategoriserat 

resultatet utifrån likheter och skillnader. Resultatet redovisas under rubriker som är namn på 

kategorier. Vi har underkategorier till varje huvudkategori.  

 

4.1 Utomhuspedagogikens betydelse för lärande ute  

I första delen av resultatet redovisar vi lärarenas resonemang kring utomhuspedagogiken 

betydelse för lärande ute. Dessa är uppdelade i möjligheter till – ett annat sätt att lära, en 

varierad undervisning ute, ett motiverat lärande, ett kreativt lärande, socialt samspel och 

kommunikation, olika lärandeinnehåll, rörelse och hälsa och andra lärandemiljöer. Varje 

kommentar illustreras med hjälp av citat, som är lärarnas egna ord. Citaten kommer efter 

kommentarerna. 

 

4.1.1 Möjlighet till ett annat sätt att lära på 

Lärarna beskriver att utomhuspedagogik är att flytta ut undervisningen, använda utemiljön 

och naturens redskap i lärandet. Lärarna lyfter fram möjligheten till andra verktyg och annat 

material än vad man kan använda i klassrummet. 

…ute och har vanliga lektioner men man använder naturens redskap istället (4) 
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 Man använder andra verktyg än man kan använda i klassrummet. Man använder annat 

material (2)  

Lärare 1 lyfter fram det autentiska mötet och beskriver att undervisning utomhus ger en 

möjlighet att vara med barnen där det man pratar om och undersöker finns.  

 För mig handlar utomhuspedagogik om att vara på plats där ”det händer”(1) 

Några lärare beskriver att utomhuspedagogik är ett praktiskt lärande ute, där man 

konkretiserar det arbetsområde man håller på med. Lärarna menar att man konkretiserar 

lärandet bättre ute än inne. Eleverna använder fler sinnen i lärandet och det blir ett bättre 

befäst lärande.  

När vi går ut omvandlar vi det som vi läst om till mer praktiskt (5) 

Bara att vara utomhus gör att barnen stimuleras att använda fler sinnen och får ett ökat 

lärande Det blir ett naturligt lärande (1) 

Lärare 2 hänvisar till sin egen skoltid som barn. 

Istället för att sitta och läsa i en bok så kan man se det själv och då fattar man det oftast Det 

är det man kommer ihåg från sin egen uppväxt (2) 

Alla lärarna anser att utomhuspedagogik är ett komplement till den traditionella 

klassrumsundervisningen och ser möjligheten till ytterligare pedagogiska rum. Lärarna anser 

att undervisningen ska vara varierad och att eleverna får lära sig genom olika arbetssätt. De 

uttrycker att alla barn lär på olika sätt och genom att använda sig av annat material, andra 

verktyg i undervisningen som utemiljön och naturens redskap, kan fler elever hitta sitt sätt att 

lära. Lärare 3 och 5 ger exempel på barns olika sätt att lära på. 

Barn har olika behov och olika sätt att lära på, så detta är ytterligare ett sätt att kunna utnyttja 

det på. Man använder utomhus tillsammans med den vanliga pedagogiken som den 

traditionella klassrumspedagogiken för att ex vissa barn behöver se och uppleva för att ta in 

(3) 

Exempel de elever som är mer praktiska av sig har lättare för att ta till sig grejer om de får 

göra praktiskt och då är det lättare att göra det ute. (5) 

Lärare 2 och 5 nämner under intervjun att de har märkt att undervisningen utomhus kan gynna 

en del elever som har svårt med den traditionella klassrumsundervisningen. Lärarna beskriver 

detta som ett sätt för att kunna individanpassa och nå alla elever. 

Det är en god metod för eleverna som man inte får med inne i klassrummet som inte klarar 

den teoretiska biten. Man lär sig på olika sätt och dom eleverna som inte riktigt förstår den 

teoretiska biten kanske förstår det när man plockar ut klassrummet ut i utomhusmiljön (2) 
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Man fångar fler barn när man gör det ute. Man får med sig de barnen som har lite svårt. För 

att få med alla barn i lärandet måste man göra på olika sätt för olika barn (5) 

Lärarna upplever att barnen själv är aktiva i sitt lärande utomhus och att de är duktiga på att 

hitta nya sätt att lära på. Eleverna har tillgång till sina olika lärstilar och behöver få insikt i 

och reflektera över att man kan lära på flera olika sätt och inte bara som det kan bli ibland, 

statiskt, att det bara finns ett sätt att lära på. 

Elever har olika lärstilar. Det handlar på något sätt att visa eleverna att deras lärande sker 

hela tiden och överallt och inte bara på ett sätt. (1) 

Alla barn är aktiva utomhus. De lär sig genom att göra samt reflektera över vad de upplevt. 

(6) 

Lärare 4 ger exempel på att eleverna behöver göras uppmärksamma på att lärandet kan ske på 

olika sätt. Hon lyfter fram att många gånger ser eleverna det som en lek medan det faktiskt är 

ett lärande. 

Vi hade varit ute under en lektion och haft matematik. Vi hade plockat ut bollar och vi 

använde oss även av stenar i naturen när vi räknade. När vi kom in så undrade en elev om vi 

inte skulle ha matte denna veckan. Vi hade ju hållit på med matte hela tiden. Då pratade vi 

om det. (4) 

 

4.1.2 Möjlighet till en varierad undervisning ute     

Lärarna anser att utomhuspedagogiken ger stora möjligheter att arbeta med ett undersökande 

arbetssätt. Mycket på grund av att det finns mer att undersöka ute. Lärarna menar att 

utomhusmiljön har mycket material att använda i ett undersökande arbetssätt och att eleverna 

är aktiva i sitt undersökande. Lärare 4 och 5 tar även upp jämförelsen med klassrummet. 

Det är mer att undersöka ute. I klassrummet har de bra koll på var saker är medan utomhus 

vet de inte riktigt (4) 

Man kan arbeta med ett undersökande arbetssätt inne också men det är mer att undersöka 

ute, barnen hittar mer att undersöka (5) 

Lärarna tar upp att de är mer forskningsbaserade lektioner utomhus, oftast där man själv eller 

tillsammans i en grupp undersöker saker. Eleverna får utrymme att forska och kan på så sett 

komma fram till olika svar som man kan följa upp på nästa lektion. Lärarna uttrycker att det 

gäller att ta tillvara det eleverna ser, undersöker och upplever för att sedan bygga vidare på 

deras erfarenheter. Lärare 3 och 2 ger exempel från biologin. 
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….om man exempel arbetar med småkryp eller annat i biologin så kan man sitta rakt upp och 

ner och läsa i en bok men det är roligare att vara i skogen tillsammans…. med en lupp 

faktiskt se vad som händer för någonting (3) 

När barnen gick i fyran, den klassen jag hade då åkte vi ut och tittade på olika träd, kollade 

storlek, hur stora de var, vilken ålder dom kunde ha. ……Vi kom fram till olika svar…..Det 

blev liksom en kick off som vi kunde relatera till senare. (2) 

Lärare 6 och 1 berättade hur de använde sig av skolgården och närmiljön när de hade teknik 

på schemat, undersökte olika tekniker, kom fram till olika svar som de sedan byggde vidare 

på. 

…..vi undersökte hur gungorna fungerade…..för att sedan gå vidare(6) 

…..vi undersökte hur man byggde förr i tiden (1) 

Två lärare menar att eleverna kan genom fysiska aktiviteter, genom att vara i rörelse arbetar 

med ett undersökande arbetssätt. De anser att det blir lite friare lärande när man använder sin 

kropp på större ytor. Lärare 6 och 4 ger olika exempel.  

Vi hade bland annat matematikhinderbana med olika matematiska uppdrag, hastighet - hur 

länge tar det att springa 60 m - jämfört med att gå eller cykla 60 m Barnen skulle mäta olika 

avstånd och tid (6)  

Jag har haft olika tipsrundor som handlat om matte. När vi var ute och hade tipsrunda så 

hade barnen till uppgift att bland annat undersöka och mäta olika saker i naturen (4) 

Några lärare anser att det finns stora möjligheten att arbeta med ett upplevelsebaserat lärande i 

utomhusmiljön. Man tar tillvara barnens fantasi och lek på ett bra sätt för att åskådliggöra 

verkligheten. Lärare 5 ger exempel på hur de arbetat med tema samhälle. Barnen byggde 

tillsammans upp sig eget samhälle i en dunge intill skolan.  

…..dom öppnade affär, djursjukhus och så lekte de att det var ett samhälle och hur det 

fungerade. De fick ta anställning hos varandra, sedan var det någon som ville sluta också 

fungerar det ju inte. Man måste säga upp sig och de förstod dom inte…… Genom rollspel 

kom de då fram till att de behövde någon som styrde och att de inte hela tiden kunde göra 

som de ville (5) 

 

4.1.3 Möjlighet till ett motiverat lärande 

Lärarna anser att elevernas motivation till lärandet ökar med utomhuspedagogik. Lärare 1 och 

6 upplever att eleverna är mer aktiva när de har utomhusaktiviteter och på så vis är de mer 

motiverade till lärandet. De lär sig genom att göra. Genom att vara ute och uppleva och 

undersöka så blir utomhusmiljön och naturen en viktig motivationsfaktor.  

 Barnen blir mer motiverade när man kopplar en upplevelse till en aktivitet (1) 
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 ….eleverna är aktiva och inte så fyrkantiga som inomhus….naturen inspirerar…..(6) 

Lärarna uttrycker att arbetsglädjen hos eleverna är stor, när de har lektioner utomhus. Man får 

med sig de elever, som inte tycker det är så kul att sitta i skolbänken. Lärarna ser en glädje 

hos eleverna då de arbetar utomhus. Någon lärare menar att många barn tycker om att vara 

ute, därför är glädjen stor. Lärare 1 och 2 förklarar det med att oftast är motivationen större, 

när de är utomhus och det genererar till större arbetsglädje.  

När du går ut så har eleverna roligt Annars kan det bli ganska slentrian i skolan. Man 

kommer måndag morgon och går hem fredag och då sitter man i klassrummet, förutom då 

man har idrott för då rör man på sig (2) 

 Jag märker när jag har varit ute med mina elever att dom tycker det är jätteroligt och va ute 

istället för att sitta inne i klassrummet alltid De blir glada och skrattar (1)  

Lärarna upplever att praktiska aktiviteter i utemiljön engagerar lärare och elever väldigt 

mycket. Det skapar glädje hos både lärare och barn. Att komma ut och göra något annorlunda 

skapar motivation. Lärare 5 ger ett exempel på den glädje och motivation hon upplevde. 

Vi gör ibland äventyr tillsammans, det tycker både barn och vuxna är roligt. Ex byggde vi 

upp solsystemet ute, eleverna var olika planeter och det fanns marsianer……(5)  

Lärare 1 upplever ibland att glädjen som eleverna känner gör att de kan tappa koncentrationen 

Dom skrattar och är glada när de får jobba ute….de är jätteexalterade och Ibland lyssnar de 

inte och då får man jobba med det. Men jag upplever dem som glada och det är viktigare (1) 

Några lärare betonar att elevernas lust att lära som en viktig aspekt. Det är barnens lust som 

styr det mesta. Utomhus är oftast en mer lustfylld miljö. Lärare 4 upplever att eleverna blir 

stimulerad av utemiljön och att det är friare utomhus.  

Inne de sitter och jobbar….ute de är mer friare Ute har de mer frihetskänsla (4) 

Lärare 1 berättar att deras nyfikenhet väcks bättre, om man är på plats där det händer och 

lyfter fram sin egen roll. Vidare berättar läraren hur de genom upplägget av aktiviteten skapar 

nyfikenhet 

Jag upplever att eleverna har lättare för att prata om sådant de upplevt när man är kvar ute. 

Det blir en djupare diskussion och det skapar en större nyfikenhet om man är på plats Det 

handlar också om hur jag som pedagog ställer frågor och bemöter deras frågor och hur vi då 

arbetar vidare med deras nyfikenhet (1) 
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Någon lärare anser att det är lätt att få uppmärksamhet utomhus eftersom man fångar fler 

elever och att det blir mer fritt. De har lättare för att koncentrera sig. Lärare 2 tar upp barn 

med koncentrationssvårigheter. 

Elever med koncentrationssvårigheter har lättare att lära sig utomhus. Dom får mer utlopp 

för vad de har problem med. Det är friare utomhus (2) 

Några lärare berättar att de ibland kan vara svårt med elevernas uppmärksamhet. De som 

lärare konkurrerar med fler intryck när de är ute.  

Uppmärksamheten beror på vad vi gör…ibland lockar andra saker längs vägen….(6)   

…”wow, vi får gå ut och ha lektioner..det är jättespännande” Då får man ibland prata ganska 

högt för att få deras uppmärksamhet. Det är så mycket andra ljud runt omkring. I 

klassrummet sitter man mellan fyra väggar och har deras uppmärksamhet, men samtidigt vet 

jag att de tycker om att vara ute och det är värt det (4)  

Lärare 2 lyfter fram barn med diagnoser när det gäller koncentration 

Problem kan ju va kanske med de barnen som har diagnoser, där man bryter mönstret och då 

kan det va svårt för dom att koncentrera sig på vad de ska göra Men då får man förbereda 

sådana barn….(2) 

Lärare 1 tar upp att eleverna blir vaksamma och pigga av att vistas ute. Samtidigt säger hon 

att anledningen till att eleverna är mer vaksamma, kanske beror på att de är mer inne än ute  

….traditionellt finns det en anledning till att vi lägger samlingar och genomgångar efter 

raster. Det är med störst sannolikhet att barnen är mest alerta då (1) 

 

4.1.4 Möjlighet till ett kreativt lärande 

Alla lärarna upplever att barnen är mycket mer kreativa när de har utomhuslektioner. De har 

tillgång till annat material och hittar nya sätt att lära på. Lärare 1 gör jämförelse med 

klasrummet. 

Eleverna tänker ”out of the box” då de inte har tillgång till sådant material som finns i 

klassrummet (1) 

 

Lärarna anser att elevers förmåga att hitta kreativa lösningar på problem ökar när de har 

undervisning utomhus. Alla lärarna lyfter fram att eleverna har en otrolig 

problemlösningsförmåga och att utemiljön, både vad det gäller miljön och materialet, 

uppmuntras till att använda sig av mycket problemlösning. Lärare 2 lyfter fram de ytor som 
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finns utomhus som bidrar till att man kan arbeta i smågrupper och på så sätt få undervisningen 

mer kreativ.  

Utomhuspedagogik är mycket problemlösning…alltså de får själv komma med idéer och 

lösningar med det vi ska jobba med…(6)  

Jag tror man löser problemet lättare i utomhusmiljön. Där är mer ytor att lösa problemet. 

Man kommer inte så nära varandra och kan jobba i smågrupper och på så sätt få det mer 

kreativt. Det är lättare för barnen att vara kreativ utomhus än att vara inne. (2) 

  

Lärarna uttrycker att eleverna behöver få möjlighet att utnyttja fantasi och tankar och att 

utrymme för detta ges. Lärare 3 och 1 anser att de elever, som de arbetat med har mycket 

fantasi och kreativitet när de är ute.  

Utomhusmiljön sätter fantasin och aktiviteten i rörelse (3)  

De hittar mycket grejer i naturen. Jag upplever att de har stor fantasi när de kan hämta grejer 

de kan ha användning, av behöver de hjälp kommer de och frågor(1) 

Lärarna kopplar kreativiteten till det skapande arbetet som utomhusmiljön och naturens 

material ger möjlighet till. Flera lärare berättade hur de inspirerades och använde sig av 

naturens material i sitt skapande arbete. Lärare 3 berättade hur eleverna inspirerades av 

naturen i sitt skapande av texter. 

När vi jobbade med svenskan så samlade vi information ute för att skapa texter (3) 

Vi letade löv i olika former och skapade stora collage. Vi var ute och hämtade material som 

stenar, löv och pinnar och sedan fick eleverna skapa sin egen klocka (4) 

Lärare 6 berättade hur de använde sig av de stora ytorna utomhus i sitt skapande. 

När vi arbetade med djur var vi ute och skapade djur i sin naturliga storlek (6) 

 

4.1.5 Möjlighet till socialt samspel och kommunikation 

Lärarna anser att utomhuspedagogik många gånger bygger på att eleverna upplever och lär 

tillsammans. Eleverna lär av varandra genom att de reflekterar och diskuterar utifrån sina 

egna erfarenheter och kommer fram till lösningar.  

Det är lätt att prata om sådant som vi upplevt tillsammans ute med andra….det blir bra 

diskussioner. Det kan även vara att återberätta för kamraterna vad man varit med om (1) 

Lärare 4 och 5 ger exempel på att gruppkänslan stärks när eleverna arbetar i smågrupper ute 

med olika uppdrag eller där de försöker lösa problem tillsammans.  
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Vi var ute och räknade olika saker i olika grupper…..vi diskuterade, jämförde mellan 

grupperna….sedan räknade vi tillsammans alla…diskuterade igen och kom fram till ett svar 

(4) 

Vi byggde upp samhället tillsammans och då blev det mycket diskussioner om vad som 

skulle finnas i vårt samhälle….då fick vi köra rollspel för att komma fram till lösning på 

problemet. Här blev mycket diskussioner (5) 

Lärarna upplever att utomhuspedagogik skapar samhörighet och därmed mindre konflikter. 

Några anser att det är lättare att lösa eventuella konflikter, som uppstår eftersom det är friare. 

Lärare 3 och 6 tar upp att ute har de möjlighet att använda sig av olika samarbetsövningar.  

Det är stora ytor som man kan ha samarbetsövningar på (3) 

Vi har ofta samarbetslekar ute (6) 

Lärare 5 berättar att de arbetar mycket med EQ på hennes skola och att de då använder sig 

mycket av utomhuspedagogik. 

Utomhuspedagogik och äventyrspedagogik går bra ihop just när man ska arbeta med 

samarbete och känslor och allt sånt (5) 

Lärarna betonar hur viktigt deras eget förhållningssätt i kommunikationen med eleverna är 

och berättar hur de aktivt stödjer eleverna i deras lärande. Lärare 5 och 1 tar upp att deras roll 

är att lyssna in elevernas tankar och idéer. Man lyssnar, reflekterar och kommunicerar med 

barnen. Båda anser att de är medupptäckare och lär tillsammans med barnen.  

 Det  handlar om hur jag som lärare ställer frågor, bemöter elevernas frågor(1) 

…är man iväg någonstans och vill ta reda på något så måste man ute ha tillgång till att slå 

upp och då får barnen lära sig att söka information. Man behöver inte själv kunna, man lär 

tillsammans med barnen (5) 

 

4.1.6 Möjlighet att använda olika lärandeinnehåll 

Överlag säger lärarna att de flesta ämnen går att arbeta med utomhus och passar för 

utomhuspedagogik.  Det gäller bara att anpassa till vad man ska göra och se möjligheterna. De 

anser att de flesta ämnen behöver arbetas med både teoretiskt och sedan omvandlas praktiskt 

eller tvärtom. 

 Alla område passar, det gäller bara att anpassa vad man ska göra för någonting. (3) 

De flesta områden passar för utomhuspedagogik. De handlar om att se möjligheterna (1) 

Några lärare tar upp det tematiska lärandet. Genom olika undersökningar och upplevelser i det 

tematiska arbetet får man in flera ämnen i lärandet.  
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När man jobbar tematiskt och vi är i skogen, samla information, vi upplever, räkna olika 

saker och så går vi hem och skriver om det. Här får vi in olika ämnen (3)   

De ämnen som nämns flest gånger och som lärarna ger exempel utifrån är matematik, 

svenska, natur- och samhällsorienterade ämnen.   

Det finns jättemånga man kan använda sig av matematik, man kan jobba med svenska 

språket det finns hur mycket som helst man kan göra (3)  

Matte är hur mycket som helst. Du kan använda No, So, kolla på närmiljön, kolla på träd, 

djur De flesta ämnen funkar. Bild är jättebra. Idrott perfekt att vara ute (4) 

Framför allt i matematik är det mycket man kan göra ute. I grund och botten den matematik 

som är vardagsmatematik senare i livet (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Lärare 6 tar upp att genom daglig lek och rörelse tränar barnen sig i kommunikation och 

genom att bygga kojor och samla naturens material i leken, tränar de bland annat olika 

matematiska begrepp.  

 
Barnen leker dagligen ex bygger kojor, bygger hinderbana, spelar brännboll, besöker 

naturlekplats (6) 

 

Lärare 2 anser att även de ämnen som är lite mer teoretiska går att anpassas utomhusmiljön. 

Men man kan också göra att ämnena som är lite mer teoretiska anpassas till utomhusmiljön, 

att man blir stimulerad av utemiljön när man sitter.(2)                                                                                                                       

 

4.1.7 Möjlighet till rörelse och hälsa 

Lärarna lyfter fram att rörelse och utomhusvistelse påverkar elevernas hälsa. Detta beskrivs på 

olika sätt av lärarna. Lärare 5 tar upp att man får lätt in rörelse- och hälsoperspektivet i 

utomhuspedagogik och hur det påverkar den enskilde eleven. 

Är man utomhus får man bättre ljudnivå, lugnare, frisk luft och barnen är i rörelse (5) 

Flera lärare betonar att många barn inte rör på sig så mycket. De sitter mer stilla idag än de 

gjort tidigare. Att röra på sig är en del av hälsan. 

Tittar man på skolan idag så tror jag man behöver röra sig ännu mer, för barn idag är mer 

stillasittande än innan (2)  

Lärare 1 tar upp att forskning visar att barnens inlärning ökar, om de samtidigt får tillgodose 

sitt behov av att röra på sig. Läraren påtalar att då lokaler begränsar, kan idrotten bli det enda 

planerade tillfället, då barnen rör på sig. Läraren fortsätter med att vi därför måste bege oss ut 

i samhället, i skogen och bedriva undervisning.  
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…..dit måste de ofta ta sig till fots och då blir det en naturlig form av rörelse Dessutom 

inspireras barnen till rörelse när det inte finns några lokaler som begränsar deras spring, hopp 

och lek (1)  

Lärarna påtalar elevernas stora rörelsebehov och lyfter fram utomhuspedagogiken som en 

möjlighet till mer rörelse. Genom att ha lektioner utomhus är barnen mer i rörelse. Lärare 4 

och 6 ger ett exempel från matematiken. 

När vi har praktisk matte ute får de röra sig fritt på skolgården och räkna, mäta m.m. (4)     

Vi har ofta praktisk matte på skolgården då alla är i rörelse med olika uppgifter som ska 

lösas (6) 

Några lärare tar upp att när eleverna aktiverar hela kroppen och får sitt rörelsebehov 

tillfredsställt kan de lättare fokusera på uppgiften. 

Eleverna har stort rörelsebehov så därför är det lättare att lära sig genom att man är utomhus 

De blir lugnare när de får sitt rörelsebehov tillgodosett (3)  

Några lärare kopplar rörelsen till leken och de stora ytorna utomhus som man kan röra sig på. 

Lärare 6 tar upp olika exempel på rörelsemöjligheter som hon kopplar till lärandet. 

Här finns möjlighet till rörelse och lärande dagligen som samarbetsövningar, hinderbanor, 

bygga upp olika platser, besöka lekplatser (6) 

En lärare lyfter fram utemiljön som möjlighet till avslappning i form av bara vara eller lyssna 

på en berättelse. 

Ligga på gräset och titta på molnen, sitta en stund och lyssna på naturen och bara få vara är en 

viktig sak, när man jobbar med utomhuspedagogik (5 ) 

Samma lärare beskriver hur man kan arbeta med hälsan genom att anlägga en skolträdgård, 

där eleverna får påta i jorden eller laga mat utomhus. 

De får förståelse var grönsakerna kommer ifrån och hur lång tid det tar. Många elever vet inte 

detta. När vi lagar mat ute får eleverna skiva, dela….(5)  

En annan del av hälsan som lärare 1 påtalar är att lära eleven att ta hand om sig själv bland 

annat genom att kunna välja kläder efter rådande väder. 

Om vi vistas utomhus vid alla väder lär sig barnen vikten av att välja rätt kläder. (1) 

                                                                                                                                                                                                

4.1.8 Möjlighet till andra lärandemiljöer 

Lärarna anser att genom att använda sig av utomhusmiljön i undervisningen skapas nya 

möjligheter för lärande. Några förklarar det med att man använder sig av utomhusmiljön, 
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närmiljö samt kringliggande miljöer som ett pedagogiskt rum.  Några lärare lyfter fram att allt 

som man kan göra inne, kan man göra ute och att man fångar fler barn när man gör det ute. På 

så sätt blir utomhusmiljön lika självklar som inomhusmiljön. 

Det öppnar upp fler pedagogiska rum för lärandet och lärare 1 lyfter att det finns möjligheter 

att vara på den plats där det man pratar om finns och att man sedan väljer rätt plats efter vad 

man ska göra .  

Utomhuspedagogik handlar om att vara med barnen där det som man pratar om, undersöker 

finns Deras nyfikenhet väcks bättre, om vi är på plats där det händer (1) 

Några lärare tar upp exempel på platser i närmiljön där detta autentiska lärande sker.  

Exempelvis går vi ut i trafiken när vi pratar om det, vi går tills skogen om vi pratar om 

naturen, vi går runt i byn för att hitta spår hur det var förr i tiden, vi använder oss av 

skolgårdens utrustning när vi pratar om teknik (1) 

Vi går exempelvis ut i närmiljön när vi vill titta på olika tekniker Vi har även varit ute och 

letat efter olika former i vår närmiljö, på hustak, fönster, brunnar osv (6) 

Lärarna lyfter fram platsens betydelse i lärandet utomhus. Det blir konkret om man kan 

återkomma till samma ställe och följer årstiderna.  

…Vi var ju där ett helt år och då så kom man tillbaka och såg de olika årstiderna och det 

blev nya upplevelser för barnen att på ex vintern….(5) 

Vi har följt olika träd vår, sommar, vinter och höst…..(4) 

Lärare 2 menar att platsen har stor betydelse för barnens lärande. Läraren anser att platsen ska 

vara lustfylld och spännande och att man lär sig bäst i en stimulerad miljö. Läraren jämför 

klassrummet med skolgården.  

Klassrum kan vara lite tråkiga. Vi har en fin utomhusgård där man kan göra mycket. Man 

kan även sitta och läsa ute i lugn och ro. Jag tror utemiljön stimulerar lite mer till att läsa (2) 

En lärare nämner ofta skolgården som ett komplement i matematikundervisningen. Läraren 

använder skolgårdens naturmaterial och miljö, men tar även ut material ifrån klassrummet 

som hjälpmedel ute.  

Vi har använt stenar och pinnar när vi ska leta upp det som är större än, mindre än. Pinnar för 

att se vad som är längre, kortare. Då tar vi ut linjaler och mäter med. Vi har räknat soptunnor 

och bänkar på skolgården (4). 

 

Flera lärare tar upp möjligheten att använda de stora ytor som finns utomhus.  

Barnen lär genom att göra och de har stora ytor att röra sig på (6) 
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Lärarna använder sig av de fria ytorna som finns utomhus, när de vill befästa ett lärande. De 

fria ytorna kan finnas i skogen men även på skolgården. Här har eleverna möjlighet att 

använda hela sin kropp, ta ut rörelserna och är inte så begränsade som inne. Lärare 5 och 6 tog 

upp exempel på hur de använder de öppna platserna med stora ytor. 

 

När vi arbetade med rymden och byggde upp solsystemet ute fick eleverna vara olika 

planeter som kretsade runt solen……(5)  
 

När vi arbetade med former i matematiken så var vi ute och letade former i naturen. Därefter 

bildade vi med hjälp av kroppen tillsammans i olika grupper olika former (6) 
 

Lärare 5 gav ett exempel på naturplatsen betydelse när de arbetade med temaområdet 

samhälle. Läraren tog upp betydelsen av att låta det som eleverna byggt upp tillsammans vara 

kvar för att hålla kvar lärandet över tid och undersöka vidare vad som händer.                                                                                                                          

 

Platsen är viktig. Som samhälle fungerade dungen jättebra. Platsen är ju viktig beroende på 

vad man jobbar med. Vi var ju där ett helt år och då som kom man tillbaka och så de olika 

årstiderna och det var ju också en upplevelse för barnen. För helt plötsligt på vintern så 

kunde alla se in då i vårt samhälle och på sommaren såg ju ingen in vad man gjorde. Dom 

tänker ju inte på det annars, men då blev det ju konkret, när man återkommer till samma 

ställe (5) 

 

4.2 Ute och inne perspektivets betydelse för kunskapsutveckling  

I andra delen redovisar vi lärarenas resonemang kring ute och inne perspektivet för 

kunskapsutveckling. Dessa är uppdelade i möjligheter till – en växelverkan ute och inne och 

att koppla samman kunskaper. 

 

4.2.1 Möjlighet till en växelverkan ute och inne  

Lärarna anser att undervisning inomhus och utomhus kompletterar varandra. Genom att 

använda sig av utomhuspedagogik och varva lärandet inne och ute, kan man lättare förena 

teori och praktik. Det är viktigt att man får prova teorin praktiskt och då kan man göra detta 

ute. Lärarna betonar att man behöver både teori och praktik för att befästa lärandet och att det 

är viktigt att det finns en samverkan mellan de olika miljöerna inne och ute. Lärare 1 och 5 

förklarar det med att de konkretiserar ute det område de behandlar inomhus. 
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Allt passar att göra praktiskt ute på något sätt…det är lättare att fånga hela gruppen inne 

först…..först tar vi det inne, sedan gör vi om det ute så fastnar det bättre om de får göra det 

praktiskt (5) 

Jag går ut när jag vill befästa lärandet genom att konkretisera för barnen ….(1) 

Några lärare berättar hur de på olika sätt varvar teorin med upplevelser för att eleverna bättre 

ska förstå.  

Ibland lägger vi tonvikten vid teori inomhus och ibland på upplevelsen ute. Det beror på 

vilket lärande vi vill befästa. (6) 

Jag kompletterar ofta upplevelsen utomhus med någon aktivitet inomhus och vice versa. Det 

kan också vara att man dokumenterar upplevelsen när man kommer in (1) 

Några lärare beskriver att det blir ett större kunnande, du förstår det mer om du också går ut 

och studerar det du har läst om. Lärare 3 ger exempel från biologin. 

Till exempel i biologin så gå ut med lupp och faktiskt se vad som händer i naturen (3) 

Lärare 3 beskriver hur de samlar information ute och genom en upplevelse och material finns 

stoff att fortsätta med inne.  

Om man jobbar med svenskan kan man samla information, hämta grejer ute som du skriver 

om inne i klassrummet. (3) 

Genom att följa upp det eleverna undersökt eller upplevt ute ges möjlighet till skapande och 

meningsfullt arbete i klassrummet.  

..när barnen gick i fyran var vi ute och tittade på träd, hur stora de var, vilken ålder….sedan 

gick vi hem och fortsatte inne….(2) 

Tema årstiderna så har vi följt ett träd både på vår, vinter, sommar och höst och då har vi 

varit ute och fottat det…. och så gick vi in och skrev och målade av det trädet på 

smartbordet….. så fick alla måla av trädet som de sedan satte in i vår bok (1)  

Lärare 1 och 3 lyfter fram barnens fotografiska minne att det gäller att utnyttja detta 

fotografiska minne i lärandet. Att man tar tillvara vad barnen har upplevt ute, när man 

kommer in i klassrummet. Barnen har alltid bilder med sig hem efter uteaktiviteten. Det gäller 

att koppla ihop bilder och praktik.  

Man kan göra på olika sätt men det är en fördel att göra den praktiska biten först eftersom 

barn ofta tänker i bilder och har ett fotografiskt minne som de tar med sig in hem där vi 

diskuterar och kanske skriver om det vi upplevt. (3) 

….många barn saknar inre bilder som ex olika djur, skyltar, fordon, svampar…..(1) 
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4.2.2 Möjlighet att koppla samman kunskaper 

Lärarna beskriver på olika sätt hur de arbetar med att träna olika förmågor och lära eleverna 

koppla samman olika kunskaper för att befästa lärandet. Lärare 3 och 1 berättade hur de 

undersöker, drar slutsatser, följer upp. Lärarna arbetar för att eleven ska själv ska vara med i 

sitt eget lärande.  

…..man undersöker saker…..forskar och kommer fram till ett svar…lektionen efteråt följer 

man upp det man sett….(3) 

Det kan vara när vi väcker en fråga inomhus som vi går ut och undersöker….när vi kommer 

in följer vi upp vad vi varit med om, diskuterar, drar slutsatser…(1) 

Lärare 4 gav ett exempel hur de undersökte, kom fram till svar, jämförde, diskuterade, drog 

nya slutsatser. 

Vi räknade fönster, bänkar….brunnar i grupper och så gick vi in, diskuterade….skrev på 

tavlan..vi fick olika svar…gick ut igen nu tillsammans alla och räknade om ( 4) 

Samma lärare berättade om när de gjorde en hypotes, som sedan följdes upp och hur de kom 

fram till ett svar 

Med tema vinter så undersökte vi snön på olika sätt, i solen, skuggan och så tog vi in snön. 

Vi gjorde experiment där barnen fick göra olika hypoteser, vad tror ni kommer att hända och 

sen fick vi vänta till den smälte och sen fick vi se, vad hände faktiskt och under hela den 

tiden när dom vänta att snön skulle förändras i solen, skuggan och inomhus (4) 

Lärare 5 berättade hur de genom en upplevelse och lek reflekterade, diskuterade, analyserade, 

drog slutsatser som diskuterades, analyserades igen för att komma fram till en gemensam 

slutsats. 

….så byggde barnen upp sitt eget samhälle och dom öppnade då affär, djursjukhus… 

också lekte de då att det var samhälle hur det fungerar och sånt och så fick de ta 

anställning hos varandra och sen var det ngn som ville sluta och så fungerar det inte i 

verkligheten Man måste säga upp sig och allt sånt där och dom förstod inte det riktigt 

Men då så när vi var ute och körde rollspel så fattade de lite bättre. Man behövde ngn som 

styrde det hela, att inte bara dom kunde göra som de ville (5)  
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4.3 Lärarnas förhållningssätt och förutsättningar för 

utomhuspedagogik 

I tredje delen redovisar vi lärarnas förhållningssätt och de förutsättningar som lärarna 

uppfattar styr valet av att bedriva utomhuspedagogik. Vi har valt att dela upp dessa i 

möjlighet till eget val och begränsningar - utmaningar. 

  

4.3.1 Möjlighet till eget val  

Lärarna anser överlag att det finns stora valmöjligheter att bedriva utomhuspedagogik och att 

de som lärare väljer själv om de ska bedriva undervisning utomhus. Några lärare menar att det 

inte finns uttalat att man inte får och inte heller att man måste använda sig av 

utomhuspedagogik.  Lärarna fortsätter med att det är innehållet, som ska styra vilket sätt man 

gör det på. De ser inte schemat, lokaler eller något annat hinder.  

Vi har friheten att välja själv mellan att vara inomhus eller utomhus och bedriva lektioner (1) 

Som lärare får du själv bestämma. Det är inget svårt att hitta de schemabrytande… Sedan 

passar vissa lektioner bättre ute och vissa bättre inne (2) 

Några lärare tar upp elevernas medbestämmande.  

Vill du ha lektioner så kanske det går bra men eleverna måste också vara med och bestämma 

men de är oftast positiva (2) 

Eftersom glädjen är så stor hos barnen när man kommer ut är det lätt att tillsammans välja 

utomhuspedagogik (4) 

Lärare 6 tar upp vikten av kontinuitet för eleverna. 

Jag ser utomhuspedagogik som en självklarhet Eftersom vi är ute varje dag så blir det 

naturligt för eleverna (6) 

Vad det gäller lärarkollegiet så diskuteras det lite eller inget alls om utomhuspedagogik, men 

lärarna anser inte att det påverkar deras val att bedriva lektioner utomhus.  

Det diskuteras lite eftersom vi naturligt försöker göra så mycket som möjligt utomhus (1) 

Vi har inte diskuterat det speciellt mycket. Jag och någon kollega när vi planerar temadagar 

tillsammans ute, annars är det jag själv som planerar (4) 

Vi diskuterar utomhuspedagogik, men inte till stor del och i vårt arbetslag diskuterar vi det 

aldrig. Jag vet att mina kolleger har det och är jätteduktiga på det men vi diskuterar inte (2) 

Ett par lärare berättar att de diskuterar på konferenser om utomhuspedagogik som metod. 
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På konferenser och liknande möte pratar vi om vad man ska göra för någonting och hur man 

ska göra. Sedan försöker man mixa de olika arbetssätten så man får med en del utav varje. 

(3) 

När vi har temadagar så planerar vi tillsammans och diskuterar då utomhuspedagogik som 

metod (6)  

Lärare 5 tar upp betydelsen av rektorns inställning när det gäller valet av metoder. Läraren ser 

det som en fördel att ha ledningen som stöd i att bedriva utomhuspedagogik. 

Här fungerar det väldigt bra för att här tycker vår rektor att det är bra Det är ett bra 

komplement till den traditionella skolan. Man måste ha ledningen med sig, att dom brinner 

för det också lite grann (5) 

Andra förutsättningar som styr valet är hur utemiljön och närmiljön ser ut. Alla lärarna anser 

att de har bra skolgårdar med naturen och skogen inpå knutarna. Lärare 5 tar upp närheten till 

naturen. 

                                                                                                                                                 

Vi har ju rätt så stora valmöjlighet med skogen.  Nu på sommaren kan man ta bussen till 

havet och sen går den vanliga bussen på vintern. Man behöver inte ha så stora möjligheter. 

Vi har ju en stor gröning här med dungar (5) 

 

Endast en lärare berättar att de får gå en bit för att komma till lite mer natur än vad som finns 

på skolgården. 

                                                                                                                                                                   

Jag har nära till att gå ut Jag kan välja gå ut tillsammans på skolområdet, men ska man gå 

längre så tar det lite tid (4) 

 

4.3.2 Begränsningar - utmaningar 

Lärare 6 tar endast upp mattider och busstider som ibland kan hindra planeringen av 

undervisning utomhus.  

Schemat får vår del är ganska fritt, men vi har mattider och skolbussar att passa. (6) 

Två lärare nämner att det finns en policy att man ska vara fler vuxna när man lämnar 

skolgården. Det handlar om elevernas säkerheten när man bedriver undervisning utanför 

skolgården.  

Det ligger i policyn att man inte ska gå iväg ensam med gruppen, om det händer något (4)  

Däremot kan policyn begränsa oss eftersom vi ibland måste vara fler vuxna ute tillsammans 

med barnen (1) 
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Lärare 5 och 6 påtalar att det krävs mer planering när man ska ha aktiviteter utomhus. Det 

krävs planering och framförhållning. 

Det tar mycket tid att planera utomhusaktiviteter (6) 

Flera lärare tar upp att det ibland är svårt att räcka till, eftersom de som lärare konkurrerar 

med fler intryck som fångar elevernas uppmärksamhet. Det kan vara problem att få eleverna 

till att lyssna. Några lärare menar att det är svårare som lärare att vara ensam ute med 

gruppen, eftersom det inte finns fyra vita väggar. 

Det är svårare som pedagog att själv ha utomhuspedagogik där det inte finns fyra väggar. 

Det är svårare att ha koll på dom och då får man konflikter lättare vilket tar av de andra 

barnens tid (2) 

Ibland får man prata ganska högt för att få deras uppmärksamhet det är så mycket andra ljud 

runtomkring I klassrummet sitter man mellan fyra väggar och har deras uppmärksamhet… 

(4) 

En annan begränsning som två lärare även tar upp är att alla elever inte har rätt kläder att vara 

ute i. 

Alla elever har inte alltid kläder efter väder (6) 

                                                                                                                                                     

5 Diskussion 

Under denna del kommer vi att diskutera utifrån de frågeställningar vi satte upp i början av 

vårt arbete. Därefter för vi ett resonemang runt metodvalet, gör vår slutsats av studien och tar 

upp vidare forskning. 

 

5.1 Resultat- och analysdiskussion 

I detta avsnitt förs en diskussion utifrån resultatdelen och kopplingen mellan resultat och 

litteratur. Syftet med undersökningen var att undersöka hur sex lärare i grundskolans tidigare 

år ser på utomhuspedagogik som metod. Vår studie kan ge en bild av hur lärarna vi intervjuat 

ser på utomhuspedagogik och hur den kan bidra till elevers lärande. 

Vi har valt att föra diskussionen utifrån de fyra frågeställningarna vi satte upp inför 

undersökningen. Innehållet i frågeställningarna tar upp utomhuspedagogiken som en metod 

för elevens lärande, relationen mellan undervisningen inne och ute, hur utomhusmiljön 
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tillvaratas för lärandet och vilka förutsättningar lärarna upplever styr valet av att bedriva 

utomhuspedagogik. Som rubriker har vi valt belysande svar på de olika frågeställningarna. 

  

5.1.1 Utomhuspedagogik som metod ger andra möjligheter till lärande 

Vi kommer här föra en diskussion kopplat till litteratur och forskning, om de intervjuade 

lärarnas uppfattningar kring utomhuspedagogik som metod för elevernas lärande. 

 

5.1.1.1 Ett annat sätt att lära på och ett komplement till undervisning inomhus 

Studiens medverkande lärare ser utomhuspedagogik som ett komplement till 

klassrumsundervisningen och en metod som ger möjlighet till ett annat sätt och till fler sätt att 

lära på. I läroplanen står att skolan ska främja alla elevers utveckling och lärande samt 

livslång lust att lära. Studiens medverkande lärare tar upp att det viktigt att använda sig av 

olika metoder för att nå ut till alla elever i skolan och anser att utomhuspedagogik är en bra 

metod för de barn, som inte alltid förstår den teoretiska biten. Det är viktigt att även dessa 

elever känner engagemang. Detta kan kopplas till Strotz & Svenning (2004) och Gustavsson 

(2000) som i sin forskning tar upp att eleverna måste känna engagemang och meningsfullhet 

för att kunskap ska bestå. Szczepanski (2011) ser en större förståelse hos eleverna, då läraren 

använder sig av utomhuspedagogik. Studien visar att lärarna har en samstämmig syn på att 

utomhuspedagogik är en möjlighet att få med fler barn i lärandet. Vissa barn är mer praktiskt 

lagda och behöver se, uppleva och göra för att förstå. I utemiljön upplever eleven med alla 

sinnen.  Vår reflektion är att elever, som är mer praktiskt lagda, kan få visa vad de kan i en 

annan miljö och då stärks deras självkänsla. Detta praktiska lärande kan ske på andra platser 

än utomhus, men vi anser att skolans lokaler begränsar det praktiska lärandet.  

Lärarna vi intervjuade såg utomhuspedagogik som ett komplement till 

klassrumsundervisningen just för att barn lär på olika sätt. Alla lärarna tar upp att lärandet ute, 

är där de ser utomhusmiljön som ännu ett pedagogiskt rum för att få ett varierat lärande ute 

och inne. Detta överensstämmer med forskningen Dahlgren & Szczepanski (2004), Brügge & 

Szczepanski (2007) och Jordet (2011) som ser utomhuspedagogiken som ett komplement till 

den traditionella pedagogiken. Något som också framgick i studien var, att alla eleverna 

behöver lära sig att lärandet kan ske på olika sätt och att lärandet sker hela tiden och inte bara 

i klassrummet. Detta stämmer överens med Jordet (2011) vars grundsyn på lärande är att 

människor lär överallt och alltid i alla situationer. Redan Dewey (1915) hade tankar att 

utomhuspedagogik ger möjlighet för klassrummet att existera överallt och att visa att lärande 
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faktiskt sker i alla miljöer och sammanhang. En lärare gav ett tydligt exempel på att eleverna 

inte uppfattade leken som ett lärande. När de kom in efter en matematiklek så undrade 

eleverna när de skulle ha matte. Vi tror att en regelbundenhet av lärande utomhus kontra 

inomhus behövs för att eleverna ska ha möjlighet att förstå att lärandet sker överallt. Denna 

regelbundenhet kunde vi tydligt utläsa hos två av lärarna som vi intervjuade.  

 

5.1.1.2 Ett varierat, konkretiserat, praktiskt och verklighetsanknutet lärande 

Lärarna i studien beskriver att utomhuspedagogik är ett praktiskt lärande för att befästa olika 

arbetsområde i undervisningen. Pragmatikern Dewey (1859-1952) betonade vikten av att för 

att förstå teorin, måste vi utöva det praktiskt och för att förstå det praktiskt, måste vi ha en 

teoretisk grund. Intervjuerna i studien visar att utomhuspedagogiken används för att 

konkretisera lärandet för barnen och skapa en djupare förståelse. Lärarna använder sig av 

utomhuspedagogik för att konkretisera undervisningen och göra den verklighetsförankrad. I 

lärarnas utsagor ser vi flera olika exempel på detta. Eleverna befäster lärandet med flera 

sinnen genom att gå ut där lärandet sker, ex gå ut i trafiken då man arbetar med trafiken, gå 

till naturen när man arbetar med naturen, gå ut i samhället när man vill hitta spår efter hur det 

var förr i tiden osv. De intervjuade lärarna tar upp att många barn saknar inre bilder och 

behöver få dessa bilder för att förstå. Redan Aristoteles (384-322 f. Kr) ansåg att det var 

genom sinnena och erfarenheterna av verkligheten, som människan uppnådde den högsta 

graden av verklighet. Även Comenius (1592-1670) förespråkade lärandet i autentiska miljöer. 

Lärarna i studien menar att alla barn har ett fotografiskt minne och kan då knyta an lärandet 

till händelsen, platsen. Eleverna lär sig tillsammans med andra, reflekterar och sätter ord på 

sitt lärande. Vygotskij betonar att kunskaper som är förankrade i erfarenheter har ett rikare 

innehåll. All kunskap grundar sig enligt Dahlgren & Szczepanski (2004) i en upplevd kontext. 

En lärare förklarar elevens lärande i autentiska miljöer, genom att ta upp sitt eget lärande från 

sin egen skoltid då de var ute i naturen. Lärarens erfarenhet är att det man upplevt och sett 

själv kommer man ihåg bättre.  Ellen Key, som var en förkämpe för alternativ pedagogik, 

hävdade att bildning är det som är kvar när vi glömt allt det vi har lärt oss (Brügge & 

Szczepanski, 2007). Vi anser att detta är en viktig erfarenhet och kunskap för att vi som lärare 

ska kunna använda oss av rätt lärandemetoder, som befäster kunskaper hos eleverna.  

Vid lärarnas utsagor framgår att utomhuspedagogik ger möjlighet att använda sig av flera 

olika arbetssätt för att befästa lärandet. Utsagorna i studien visar att utomhuspedagogik ger ett 

lärande som är praktiskt, utforskande, upplevelsebaserat och som bygger på samarbete. Detta 

kan kopplas till forskningen Dahlgren & Szczepanski (2004) och Brügge & Szczepanski 
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(2007) som förklarar att utomhuspedagogik är att sätta lärandet i olika sammanhang och att 

det är ett betydelsefullt redskap för att levandegöra läroplanens intentioner. Att använda sig av 

ett varierat arbetssätt möjliggörs lättare i en utomhusmiljö. Enligt lärarna är begränsningarna 

små och det finns bara möjligheter. Studien visar att ett vanligt förekommande arbetssätt i 

utemiljön är ett forsknings- och undersökande arbetssätt. Här gav lärarna flera exempel från 

skolgården, naturen och i närmiljön. Ute använder eleverna sig av fler sinnen och är aktiva i 

sitt undersökande. Det finns möjlighet till ett undersökande arbetssätt inne också, men det 

finns mycket mer att undersöka ute, vilket ofta sker tillsammans i grupper. Detta kan vi 

koppla till Jordet (2011) som säger att lära genom kommunikation och samarbete i autentiska 

situationer, är ett naturligt sätt att lära. Detta framgick i studien där lärarna lyfter fram att det 

är viktigt att man som lärare är medupptäckare i barnens undersökande och lärande och att 

eleverna lär tillsammans genom reflektioner och diskussioner. Waites (2010 i Ekvalls 2012) 

studie visade att eleverna hellre delar med sig av sina egna idéer och frågor än att svara på 

lärarens frågor. Vi anser att vi lärare har en klart avgörande roll beroende på hur man ställer 

frågorna för att väcka elevernas nyfikenhet att vilja lära mer.  

Intervjuerna med lärarna visar också att i utomhusmiljön finns stora möjligheter att skapa ett 

upplevelsebaserat lärande. Här ger en lärare ett exempel från arbetet med området samhället, 

där vi anser att eleverna fick kunskaper och insikter, som inte går att uppnå i en teoretisk 

lektion. Detta skapades genom att tillsammans med barnen bygga upp miljöer och genom 

praktiskt arbete, samarbete och rollspel förstå och lära sig om verkligheten i samhället. Aaron 

Antonovsky´s forskning om KASAM (Antonovsky, 1991) visar att elevernas känsla av 

sammanhang stärks och blir en del av det livslånga lärandet. Det upplevelsebaserade lärandet 

som vår studie visar bekräftas också av Dahlgren & Szczepanski (2004) och Szcezepanski 

(2005) som säger att utomhuspedagogikens syfte är att få elevens personliga upplevelse att bli 

så lik verkligheten som möjligt. Vi anser att det kan krävas flera lärare för att få till stånd ett 

upplevelsebaserat lärande utomhus. Här kan vi koppla läroplanen som ger oss lärare uppdrag 

att berika elevernas utveckling och lärande genom ett ömsesidigt möte mellan de pedagogiska 

synsätten i förskoleklass, skola och fritidshem. Vi saknar i studien praktiska exempel från hur 

detta sker. Endast en av lärarna berättade hur de tar tillvara varandras kompetenser. I 

läroplanen står att i lärandet är lek och arbete väsentliga delar. Alla lärarna nämner inte leken 

som en lärande situation. Endast två av lärarna nämnde leken i lärandet. De arbetar med de 

yngsta barnen och har då kanske en annan inställning till leken i undervisningen. Tar lärarna 

tillvara de olika pedagogiska synsätten? Detta kunde vi inte utläsa av studien.  
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Någon lärare nämner att det är mindre konflikter ute och det är lättare att lösa konflikter 

utomhus, då man är på plats när det händer. Konflikter uppstår även ute, men det är en del 

utav lärandet. Det är också mer ytor ute, vilket gör det lättare. Forskningen som Kaplan & 

Kaplan (1989) genomförde visade att det var mycket färre konflikter och lugnare elever i 

utevistelsen. Litteraturen beskriver ytterligare fördelar med att använda utomhuspedagogik, 

som gör att eleverna får träna samarbete och därigenom utveckla social kompetens Brügge & 

Szczepanski (2007). Vår reflektion här är att det är en utmaning för eleven att ha undervisning 

ute då det kan fordra ett samarbete, som är annorlunda än i klassrummet. Eleverna utvecklar 

sina sociala kompetenser när de löser konflikterna ute. Om eleverna får göra något 

tillsammans i grupp, så blir det mer naturligt och man hjälper varandra. 

 

5.1.1.3 Ett aktivt, kreativt och motiverat lärande  

De intervjuade lärarna upplever att motivationen blir större, då de har undervisning utomhus. 

Lärarna upplever att eleverna blir aktiva, kreativa och nyfikna. Jordet (2011) har satt upp två 

principer: Den första är att lärandet kräver att eleven är aktiv, där lärandet knyter an till egna 

iakttagelser och upplevelser. Jordet menar att utanför klassrummet blir eleverna aktiva. 

Lärarna benämner klassrummet som ”fyra väggar” och säger att klassrummet begränsar 

eleverna i deras aktiva lärande. Vad händer med eleven när gruppen har undervisningen i 

utomhusmiljön och de ”fyra väggarna” inte finns? I utsagorna kan vi avläsa att det är en viktig 

aspekt i elevens lärande. Upplägget av aktiviteter ute skapar nyfikenhet och hittar nya sätt att 

lära på. Szczepanski, Malmer, Nelson, & Dahlgren (2006) menar att genom 

utomhuspedagogik ökar elevernas motivation och skapas ett bättre förhållningssätt till skolans 

uppgifter  

I läroplanen står upptaget att skolan ska ge eleverna möjlighet att stimulera sin kreativitet och 

nyfikenhet samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. I intervjuerna med lärarna 

framkom att utemiljön uppmuntrar till mycket problemlösning. Eleverna har en stor fantasi 

och problemlösningsförmåga. Ytorna ute är större och på så sätt friare. Lärarna svarar 

samstämmigt att fantasin ökar i utemiljön och att i och med fantasin ökar, så ökar 

problemlösningsförmågan hos eleverna. Eleverna kreativitet ökar, eleven blir aktiv och 

lärandet är i full gång. Detta överensstämmer med forskningen Dahlgren & Szczepanski 

(1997) och Dahlgren & Szczepanski (2004)  som visar att motivationen är viktig och 

beskriver det som att elevernas förmåga till att finna kreativa och alternativa lösningar på 

problem ökar i ett lärande ute. Även Brügge & Szczepanski (2007) tar upp att 

utomhuspedagogik främjar både nyfikenhet och kreativitet. Waite (2010 i Ekvalls 2012) 
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studie visade att eleverna visade mycket mer spontanitet ute. Det upplevelsebaserade lärandet, 

som en lärare gav ett exempel på här ovan, gör att eleven själv får vara aktiv i lärandet. I 

lärarnas utsagor kan vi utläsa att det är lättare för eleverna att tänka utanför boxen, när de är 

ute och inte har tillgång till det materialet som finns i klassrummet. Det blir mer kreativt och 

det skapar en större nyfikenhet, om man är på plats där det händer. Detta kan kopplas till 

Strotz & Svenning (2004) som drar paralleller till hur kunskap tar sitt avstamp i mänsklig 

entusiasm, som skapas genom att känslor väcks. Vi anser att fantasin är en förmåga som de 

yngre barnen har mycket av. Tyvärr tappas den väldigt fort. Allt som ungdomar och vuxna 

gör går längre och längre ner i åldrarna. Det gäller för oss lärare att ta tillvara och bibehålla 

fantasin i det fortsatta lärandet. En förutsättning är att vi har tillgång till vår egen fantasi.  

Lärarnas utsagor visar att barn med koncentrationssvårigheter är lättare att nå utomhus. Det är 

friare utomhus och på så vis lättare att hjälpa eleven med det eleven har problem med. Detta 

kan vi koppla till tidigare forskning Taylor & Frances (2009 i Ekvall, 2010) och Kaplan & 

Kaplan (1989) som visar att naturen har en läkande effekt på koncentrationssvårigheter och 

stress. Samma lärare säger också att barn med diagnoser behöver förberedas väl, innan man 

går ut. I intervjuerna med lärarna framkom att alla elever behöver förberedas väl innan de går 

ut. Detta kan kopplas till Jordet (2011) som menar att detta blir extra viktigt utanför 

klassrummet. Vi anser det är en utmaning för oss lärare att göra upplägget så spännande att 

eleverna blir motiverade och att vi fångar deras uppmärksamhet. 

  

5.1.1.4 Utomhuspedagogik i alla ämne 

Intervjuerna med lärarna visar att de flesta ämnen passar för utomhuspedagogik. Det handlar 

bara om att se möjligheterna. Maria Montessori var en förespråkare för att hela omgivningen 

skulle ses som ett läromedel. (Brügge & Szczepanski, 2007). De ämnen som nämndes flest 

gånger och som lärarna gav exempel utifrån var matematik, svenska, natur- och 

samhällsorienterade ämnen. Detta stöds av Szczepanski och Dahlgrens (2011) studie som 

visar att naturen är en lämplig plats för utomhusundervisning i matematik och språk. 

Matematik förväntade vi oss att lärarna skulle ge exempel utifrån, eftersom det har satsats en 

hel del på utomhusmatematik i den fortbildning, som lärarna kan ta del av. Vad vi kan utläsa 

av utsagorna så har de lärare, som har poänggivande kurser inom utomhuspedagogik, 

uppfattningen att det går att använda sig av utomhuspedagogik i alla ämne. Vår känsla är att 

de känner en större trygghet i att bedriva undervisning utomhus. De var även dessa lärare som 

tog upp möjligheten till det tematiska lärandet utomhus. Detta kan kopplas till Dahlgren & 
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Szczepanski (2004) som säger att utomhuspedagogiken som metod erbjuder en helhet, att inte 

bara se kunskapen nedbruten i ämnen utan i hur dessa ämnen faktiskt hör ihop. Det förvånade 

oss att inte fler tog upp det tematiska lärandet. Vår uppfattning är att genom arbete med tema i 

utomhusmiljön, får man in flera ämnen. 

 

5.1.1.5 Rörelse, hälsa och välbefinnande 

Lärarna i studien upplever att eleverna är vaksamma, känner arbetsglädje och blir fysiskt 

aktiva, när de har undervisning utomhus. Lärarna beskrev den stora arbetsglädje lärarna kan se 

och uppleva hos eleverna, då de har undervisning ute. I läroplanen står att skolan ska främja 

elevens harmoniska utveckling och lust att lära. Flera lärare nämner den glädje de ser hos 

eleverna, när de får arbeta utomhus med olika uppdrag. Därmed blir motivationen till lärandet 

större. Ekvalls (2010) forskningsöversikt visar att utomhuspedagogik återuppväcker spänning 

och nyfikenheten hos barn och ger barn motivation inför lärandet. Ekvall påtalar att psykiska 

problem ökar bland unga i skolåldern (Statens folkhälsoinstitut 2011). Vi anser att studien 

visar att utomhuspedagogik kan hjälpa till att förebygga barns ohälsa genom alla de positiva 

effekter som lärarna upplever och beskriver i intervjuerna. Ett par lärare lyfter fram att glädjen 

eleverna känner, gör att de ibland kan tappa koncentrationen. Det finns mycket att konkurrera 

med ute och att det kan bli sämre uppmärksamhet eftersom man konkurrerar med flera 

intryck. Det är alltid svårare när det inte finns fyra vita väggar. Här är förberedelsen viktig.  

I intervjuerna framkom att eleverna blir piggare och vaksammare utomhus, men samtidigt 

reflekterar en av lärarena att detta kan bero på att de oftare är inomhus. En lärare har 

observerat att teorin i klassrummet förläggs lämpligast efter utevistelsen, för då är eleverna 

mer mottagliga för information. Vad vi inte kunde utläsa av vår studie var hur ofta och hur 

länge läraren använde sig av utomhuspedagogik. Några av lärarna använde sig mer 

kontinuerligt av utomhuspedagogik. Studiens medverkande lärares uppfattningar är att våra 

barn spenderar mer och mer tid inomhus. Forskningen som Rachel och Stephen Kaplan har 

gjort pekar entydigt på att naturvistelse har mätbara effekter på människans välbefinnande 

(Ottosson 2006). Söderström (2012) studie visade att lång vistelse i god utomhusmiljö var 

förknippat med friskare kroppsform, längre nattsömn och bättre välbefinnande. Däremot 

visade de yngre barnen högre halter av stresshormonet. Söderström menar att när det är kallt 

ute krävs en annan mobilisering i de här små kropparna. Talar detta emot utomhuspedagogik? 

Detta är en viktig kunskap för oss lärare. Vi måste vara observanta på att alla elever är aktiva 

ute, speciellt då det är kallt.  
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I läroplanen står att skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom 

ramen för hela skoldagen. Intervjuerna i studien visar att lärarna är medvetna om att elever är 

mer stillasittande idag och påtalar att utomhuspedagogiken är ett bra komplement. Eleverna 

har ett stort rörelsebehov. De lyfter fram utomhuspedagogik som ett rörelsebaserat lärande, 

där eleverna blir aktiverade med hela kroppen. Barns inlärning ökar om de får sitt 

rörelsebehov tillfredställt. En lärare tar upp att forskningen visar på att barns inlärning ökar 

samtidigt som de får tillgodose sitt behov av att röra på sig. Detta kan vi också se i Brügge & 

Szczepanski (2007) och Jordet (2011) som påtalar att mycket forskning visar att 

utomhusverksamhet och rörelse är positiva för fysisk och psykisk hälsa. Forskningar som 

Szczepanski och Dahlgren (2011) framhåller i sin studie kroppsrörelsens betydelse för 

lärandet. Det har skett en stor ökning av överviktiga barn i Sverige de senaste åren 

(Socialstyrelsens folkhälsorapport 2009). Lärarna i studien tar upp flera exempel på hur 

eleverna använder hela kroppen i sitt lärande ute. Kopplar vi detta till den regelbundenhet vi 

kunde utläsa hos två av våra lärare, så får vi positiva hälsoeffekter . Detta kan vi koppla till 

Mygind (20017 i Ekvalls 2012) som visade att de elever, som spenderat en dag med 

utomhuspedagogik, hade utfört lika mycket fysiska aktiviteter som de, som under en dag 

deltog i två idrottspass tillsammans med den traditionella inomhusundervisningen. Vi anser 

att utomhuspedagogik som främjar helheten, både vad gäller hälsans aspekter och en ökning 

av elevernas kunskaper, borde vara skäl nog för oss lärare att förändra en del av skolans 

vardag. 

 

5.1.2 Utomhuspedagogik tillsammans med undervisning inomhus ger möjlighet 

att koppla samman kunskaper  

I läroplanen står det att olika kunskapsformer såsom fakta, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet samspelar med varandra och att skolan måste skapa ett lärande, där dessa former 

balanseras och blir till en helhet. Lärarnas utsagor visar att lärarna använder sig av 

utomhuspedagogik tillsammans med undervisning inne och försöker få ett samspel där dessa 

fyra kunskapsformer samarbetar. Utsagorna visar också att den mer praktisk förlagda 

undervisning sker utomhus. Tidigare forskning Brügge & Szczepanski (2007) tar upp vikten 

av att inne- och uteperspektivet ständigt står i växelverkan. Detta stöds även av Strotz & 

Svenning (2004). Intervjuerna med lärarna visar att de tror på en varierad undervisning inne 

och ute och anser att utomhus- och inomhuspedagogik kompletterar varandra. Detta styrks 

genom Hans Gelter´s definition av utomhuspedagogik, att det är en didaktisk metod som 

skapar möjligheter att förena teoretisk kunskaper med erfarenhets- och 
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förtrogenhetskunskaper och av Jordet (2011) som argumenterar för en växelverkan mellan 

lärandeverksamhet i och utanför klassrummet.  

I intervjuerna med lärarna framkom, att lärarna arbetar på olika sätt med kombinationen av de 

praktiska lektionerna ute och den teoretiska delen i klassrummet. Studien visar på att 

undervisningen är oftast upplagd på att ha teorin, dokumentationen och diskussionen inne. 

Ute har man sedan olika uppdrag som t ex experiment, undersökning, samla material, 

upplevelse, där eleven använder flera sinnen. Studien visar också att det vanligaste är att man 

börjar med teorin inne för att sedan gå ut. Detta ser vi även hos Klette (2007 i Jordet, 2011) 

som har olika principer för god undervisning inne och ute. Dessa situationer är 

förmedlingssituation, utprövningssituation och konsolideringssituation, där den siste är  

reflektion och bearbetning. Vi anser att denna princip är bra att följa. Det viktigaste är att 

tillsammans med eleverna bestämma hur vi ska gå vidare och att eleverna känner sig 

delaktiga. Jordet (2011) påtalar att det är lärarens ansvar att kommunicera så att eleven 

uppfattar vad som ska göras, för det är eleverna själv som slutligen avgör vad de lärt sig.  

I intervjuerna framkom att man kan börja med teorin inne, men man kan också börja med 

upplevelsen ute, för att sedan gå in och dokumentera och reflektera. Därefter söka vidare i 

teorin på uppkomna frågor som framkommit i reflektionen. Detta kan kopplas till Brügge & 

Szczeoanski (2007) som tar upp att den direkta upplevelsen blir utgångspunkten i själva 

lärandet i utomhuspedagogik. I utsagorna kan vi utläsa att ibland läggs tonvikten på teorin 

inne, ibland på det man ska göra ute. Diskussionen och reflektionen kan man göra under tiden 

man är ute eller i innemiljön. Jordet (2011) skriver i sin bok att utanför klassrummet blir 

eleverna mer aktiva. Elever och lärare kommunicerar och samarbetar i autentiska situationer. 

Det blir ett sociokulturellt lärande. Vår åsikt är att det inte spelar så stor roll om tonvikten 

ligger på teorin eller på det praktiska lärandet. Det beror på vad som ska läras ut, vilka behov 

lärarna kan se och hur det bäst fungerar för eleverna. Det viktigaste är att vi som lärare vågar 

testa olika sätt för att nå bästa resultat. Lärarnas utsagor visar att dokumentationen oftast sker 

inomhus. Vi tror att genom den digitalisering som pågår, dokumenterar man under 

undersökningen upplevelsen ute och reflekterar på plats, för att sedan gå in och söka mer 

information.  

I läroplanen står att utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans 

verksamhet. Intervjuerna med lärarna visar också att genom att använda sig av 

utomhuspedagogik tillsammans med undervisning inomhus, finns möjlighet att koppla 

samman kunskaper för att befästa lärandet. Samtidigt tränas olika förmågor. I kursplanerna 
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för grundskolan finns upptaget flera olika förmågor under varje ämnesområde. De generella 

förmågor som vi kan koppla till lärarnas utsagor är utomhuspedagogik är förmågan att 

undersöka, utforska, kommunicera, analysera, beskriva, reflektera, värdera, lösa problem och 

dra slutsatser. I studiens utsagor kan vi läsa hur lärarna försöker koppla samman kunskaper 

som bildar en helhet. Detta bekräftas också av Liedman (2001), som beskriver kunskap som 

bestående, något människan tar med sig och införlivar i sitt sätt att förstå sin omvärld. Vi kan 

även se det hos Strotz & Svenning (2004) som frågar sig om kunskap är att samla stora 

mängder information utan syfte, eller är kunskap att praktiskt kunna använda informationen 

till att utveckla ny information och nya kunskaper?  

 

5.1.3 Utomhusmiljön ger möjlighet till fler pedagogiska rum  

Studiens medverkande lärare beskriver att utomhuspedagogik är att flytta ut undervisningen 

och använda sig av utemiljön, naturen, dess redskap och närmiljön i lärandet. Det öppnar upp 

för fler pedagogiska rum. Studien visar att lärarna kopplar platsen till vad som ska läras ut. 

Detta stöds av Szczepanski & Dahlgren (2004) som har definierat utomhuspedagogik där 

platsens betydelse för lärandet lyfts fram, att lärandets rum även flyttas ut till samhällsliv, 

natur- och kulturlandskap.  

I intervjuerna med lärarna framkom att de stora ytorna som finns utomhus gör att det blir 

mycket friare. Klassrummets fyra väggar begränsar och den praktiska delen i ett lärande är 

mycket lättare att göra utomhus. Lärarna i studien menar att även klassrummen behövs och att 

det är viktigt att den lärandemiljön också är bra. Barn vistas i skolan större delen av dagen och 

det är därför viktigt att skolans olika miljöer är stimulerande. Det är viktigt att man varvar 

lärandet ute och inne och att utomhusmiljön är lustfylld och spännande. Alla de möjligheter 

som finns att göra i utemiljön gör att det blir ett lustfyllt lärande. Vi anser att 

utomhuspedagogik ger alla barn en chans att vistas i en utmanande miljö som ger möjlighet 

till andra kunskaper. Alla barn har kanske inte möjlighet att vistas i naturen på sin fritid, 

därför är det extra viktigt att skolan erbjuder denna möjlighet. 

Söderström (2012), visar i sin studie att den viktigaste upptäckten var att utomhusmiljö med 

hög kvalité var förknippat med friskare kroppsform, längre nattsömn och bättre 

välbefinnande. Vi anser att kvalitén på utomhusmiljön är viktig. Eftersom eleverna är i skolan 

större delen av dagen är det viktigt att kvalitén på utomhusmiljön är bra. Vi som lärare har ett 

ansvar att vara med och påverka hur våra skolgårdar ser ut. I naturen, i utemiljön, lär vi oss 

genom våra sinnen om vår omvärld utifrån delar och helheter, Brügge & Szczepanski (2007). 
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Den andra princip som Jordet (2011) tar upp är att skolans omgivning och närmiljö, naturen, 

kulturlandskapet och byn eller staden, ska användas som resurs i lärandet. Hur uppfattar då 

lärarna att utomhusmiljön tillvaratas för lärandet? Studien visar en rad olika metoder och 

arbetssätt då lärarna använder sig av utemiljön, naturen och närmiljön i elevens lärande.  

I intervjuerna med lärarna framkom att: 

-  I undervisningen används ytorna som finns utomhus för ett ännu mer rörelsebaserat 

lärande i alla ämnen. Ett exempel är när en lärare arbetade med rymden och använde en stor 

del av skolgården där eleverna var planeter som samlades in och placerades rätt i solsystemet. 

- I undervisningen används naturen och utemiljöns material och redskap i lärandet tex 

matematiklektioner. Eleverna räknar, sorterar, klassificerar, mäter mm Här gav lärarna många 

exempel.                                                                                                                                                   

-  I undervisningen ute lär sig eleverna om biologin i naturen och följer naturens växtlighet 

genom att bland annat återkomma till samma plats.                                                                                                 

– I undervisningen ute finns stora möjligheter att arbeta med ett upplevelsebaserat lärande. 

Att utnyttja naturen, skolgården och närområdet för att sätta sig in i och förstå de fenomen 

som sker i livet.                                                                                                                                                   

– I undervisningen ute används en ny metod i olika lärandesituation som kallas 

äventyrspedagogik. Fysiska och psykiska former skapas i naturmiljön som skapar 

gruppgemenskap och självkänsla tillsammans med nya kunskaper i temat/ämnet.                                             

- I undervisningen forskar och experimenterar eleverna i exempelvis teknikämnet, både på 

skolgården,  i naturen och i närmiljön. Ett exempel var att eleverna studerar byggnader för att 

t ex se olika byggnadstekniker.                                                                                                                                          

- I undervisningen används närmiljön i autentiska möten i trafiken, skogen och naturen, runt i 

samhället för att t ex se spår från hur det var förr.                                                                                        

– I undervisningen ute tar lärarna ut de teoretiska ämnen och anpassar dessa efter 

utomhusmiljön och på så vis bli stimulerad av miljön.                                                              - 

- I undervisningen används utomhusmiljön och naturen för att vara i i läsandets stund och som 

avslappning och reflektion.                                                                                                              

Eleverna tränar samarbete och därigenom utvecklar de social kompetens. Det ger också 

tillfälle till stillhet och reflektion (Brügge B, Glantz M & Sandell K, 2007). Vad som förvånar 

oss är att de intervjuade lärarna i stort sett bara nämnde skolgården och närliggande 

naturområde. Endast två lärare nämnde närmiljön i form av samhället, trafiken med flera. Det 

verkade inte som att närmiljön användes speciellt mycket. Enligt Hammermann et al (2001) 

så är klassrummet och skolgården begränsade till sin materiella standard medan undervisning 
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i varierande utomhusmiljöer endast är begränsat av årstidernas växlingar och hur naturen 

förändras med dem. Känner lärarna till vad som finns i närmiljön?  

                                                                                                                                      

5.1.5 Förutsättningar som styr valet att bedriva utomhuspedagogik 

Studien medverkande lärare upplever att det finns flera positiva förutsättningar för att bedriva 

utomhuspedagogik. Ingen säger åt lärarna att de inte får använda utomhusmiljön i 

undervisningen. Det handlar mycket om egen inställning, erfarenhet och kunskap. I 

intervjuerna med lärarna framkom att schemat inte är något hinder, möjligtvis mattider och 

busstider som ska passas. En förutsättning är hur skolgården och närmiljön är beskaffade för 

att bedriva utomhuspedagogik. Vad vi kunde se så har alla skolorna en skolgård med stora 

ytor, träd och buskar. Naturen finns inpå knutarna på alla skolor utom en, där naturen finns 

inom gångavstånd. I närmiljön finns orten/byn.  

En förutsättning är att lärarna är positiva att bedriva undervisning utomhus och använda 

utomhusmiljön i lärandet i undervisningen. De intervjuade lärarnas inställning till 

utomhuspedagogik är överlag väldigt positiv. Detta kan vi koppla till Dahlgren & 

Szczepanski, (1997) som säger att lärarnas inställning och utbildning är viktigt. Vilken attityd 

och inställning människor har för att utöva utomhuspedagogik, bidrar med vilken utveckling 

av lärandet som sker. Våra intervjuade lärare såg mest fördelar med att bedriva undervisning 

utomhus. Flera har provat olika arbetssätt och metoder i utomhusmiljön. Däremot undersökte 

vi inte hur mycket lärarna använde sig av utomhuspedagogik. Vår uppfattning är att det ser 

nog väldigt olika ut. Vad vi kunde se i intervjuerna så använde några lärarna sig av 

utomhuspedagogik kontinuerligt i verksamheten. En förutsättning som också styr hur mycket 

man bedriver utomhuspedagogik är erfarenhet och kunskap. Szczepanski & Dahlgren (2011) 

säger att utanför klassrummet kan läraren känna sig utsatt och ha en svagare position. Vi anser 

att man som lärare måste våga tänka nytt, se möjligheterna och på så sätt få erfarenhet. 

Kunskap behövs också i form av fortbildning och genom samarbete med andra lärare, som 

bedriver utomhuspedagogik. Det vi kunde utlösa av intervjuerna var att de lärare som hade 

poängbildande kurser i utomhuspedagogik, hade ett bredare spektra av metoder i sin 

undervisning utomhus och att det var de som till stor del använde utomhusmiljön i elevernas 

lärande. Samtidigt fanns där en relativt nyexaminerad lärare som använde sig mycket av 

utomhuspedagogik, men som mest höll sig på skolgården. Vi tror att om man tar steget ut på 

skolgården, så blir det lättare att så småningom ta steget vidare ut i närmiljön. En lärare som 

arbetat länge i skolans värld kändes säker i arbetssättet och gav sig iväg ut i samhället med sin 
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klass. Det saknades däremot policy för utomhuspedagogik på de skolorna lärarna arbetade på . 

Bengtsson & Svensson (2009) tar upp betydelsen av tydlig ansvarsfördelning, innan man går 

ut för att minska riskerna. Endast två av skolorna hade policy för hur många vuxna man ska 

vara när man förlägger undervisning utanför skolgården. Enligt arbetsmiljölagen (AFS 

2001:1) ska riskbedömningar göras innan man går iväg med eleverna utanför skolgården.  

En förutsättning som spelar in är att rektorns inställning och att utomhuspedagogik diskuteras 

på konferenser, där man ser utomhuspedagogik som ett sätt att nå målen i läroplanen. Endast 

en lärare nämnde rektorn och arbetslaget som diskussion och stöd. Vi anser att rektorn ska 

leda och fördela arbetet på skolorna, men innehållet och arbetsmetoderna ska lärarna stå för. 

Däremot är det en fördel om diskussioner förs i kollegiet. Överlag diskuterades det väldigt lite 

i arbetslagen och bland kollegerna på de skolor, de intervjuade lärarna arbetade på. Var och en 

av lärarna bestämde själv hur de planerade sin undervisning. Samtidigt påtalade någon lärare 

att flera av deras kolleger också bedrev undervisning utomhus, men att de aldrig diskuterade. 

Tal & Morag, (2009 i Ekvall, 2010) säger att det som uppmuntrar lärarna att bedriva 

utomhuspedagogik är när de ges tid att planera och möjlighet att samarbeta med kolleger. 

Positiva erfarenheter uppnås också när lärarna får stöd från erfarna inom fältet, följt av 

reflektion. Szczepanski & Dahlgren, (2011) menar att klassrummet har genom alla tider varit 

en trygghet för läraryrket som profession och den enskilda läraren. Vi anser att om lärarna 

delar med sig av sina erfarenheter av utomhuspedagogik till varandra skapar det trygghet hos 

de oerfarna. Det handlar mycket om att en ska våga lämna klassrummet för att fler ska våga.  

De begränsningar/utmaningar med att arbeta med utomhuspedagogik som lärarna tog upp är 

att det kräver mer och utförligare planering. Detta kan kopplas till Tal & Morag, (2009 i 

Ekvall, 2010) som tar upp vikten av planeringstid. Någon av lärarna uttalade att det är lättare 

att bedriva undervisning i klassrummet inom fyra väggar. Positivt var att någon lärare 

utmanade sig själv genom att bedriva utomhuspedagogik och gå ut i närmiljön. Vigotskij 

(1856-1934) betonade att det måste finnas ett samband mellan skolan och det verkliga livet. 

Två av Vigotskij´s totalt åtta reformpedagogiska idéer, som kan kopplas till 

utomhuspedagogik, är att utnyttja barnens naturliga resurser och att ha bättre kontakt mellan 

skolan och närmiljön. Vi anser att lärandet sker ju inte av sig själv, läraren har en avgörande 

roll. Skolan måste öppna sina dörrar till samhället och livet måste tränga in i utbildningen.   
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5.2 Metoddiskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur sex lärarna i grundskolans tidigare år ser på 

utomhuspedagogik som metod, hur lärarna ser på relationen mellan utomhuspedagogik och 

undervisning inomhus, hur lärarna uppfattar att utomhusmiljön tillvaratas i lärandet och vilka 

förutsättningar lärarna upplevde att de hade för att bedriva utomhuspedagogik. Vi valde att 

använda oss av kvalitativa intervjuer. Intervjuerna följde en standardiserad form med färdiga 

frågor och alla i samma ordning. Vi valde strukturerade öppna frågor. Vissa lärare svarade 

mer utförligt på frågorna än andra, men samtliga gav svar av relevans. För att få en större 

bredd och mer variation i svaren kunde vi ha använt oss av enkäter tillsammans med 

intervjuer. På så vis hade vi fått fler lärares uppfattningar. Vid intervjuerna satt vi i avskilda 

rum, utom vid en då vi satt i verksamheten. Detta gick över förväntan bra. Några av lärarna 

bedrev utomhuspedagogik i större omfattning än andra lärare, vilket gjorde att här fick vi 

utförligare svar. Lärarna arbetade på fem skolor som var olika stora och fanns i olika miljöer. 

Här kunde vi inte se någon direkt skillnad på svaren. Urvalet att lärare som på något sätt 

arbetade med utomhuspedagogik påverkade givetvis resultatet. Om vi hade valt lärare som 

tagit ställning mot utomhuspedagogik hade vi fått annat resultat eller hade vi frågat lärare 

slumpmässigt hade ytterligare ett resultat blivit möjligt.  

 

5.3 Slutsats och implikationer 

Syftet med studien var att undersöka hur sex lärare i grundskolans tidigare år ser på 

utomhuspedagogik som metod. Innehållet i frågeställningarna tog upp utomhuspedagogiken 

som metod för elevens lärande, relationen mellan undervisningen inne och ute, hur 

utomhusmiljön tillvaratas för lärandet och vilka förutsättningar lärarna upplever styr valet av 

att bedriva utomhuspedagogik. 

Utifrån resultat, analys och diskussion blir studiens slutsats att utomhuspedagogik uppfattas 

ge ett lärande som är praktiskt, utforskande, upplevelsebaserat och bygger på samarbete. 

Utomhuspedagogiken används för att konkretisera lärandet för att eleverna ska få en djupare 

förståelse i det ämnesområde lärandet sker.  Eleverna använder sig av fler sinnen för att 

befästa lärandet. Genom utomhuspedagogik når lärarna fler elever och genom att använda sig 

av utomhuspedagogik kan lärarna visa för alla elever att lärandet sker på olika sätt och inte 

bara i klassrummet. Något som lyftes fram i undersökningen var elevernas motivation. 

Lärarna upplever att eleverna blir aktiva, kreativa och nyfikna när de har undervisning 

utomhus. Lärarna upplever att elevernas förmåga att hitta kreativa lösningar på problem ökar. 
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Kreativiteten och fantasin ökar i utemiljön och elevernas nyfikenhet kopplas till platsen för 

lärandet. Lärarna upplever att eleverna är mer vaksamma, känner större arbetsglädje och blir 

fysiskt aktiva, vilket är positivt för hälsan. Utomhuspedagogik ger möjligheter att använda sig 

av flera olika arbetssätt, som möjliggör ett sociokulturellt lärande som ökar elevernas 

samarbete. Lärarna ser sig som medupptäckare i barnens lärande, vilket skapar möjligheter till 

ett fördjupat lärande. Det vi saknade var om och hur lärarna tog tillvara varandras 

kompetenser i de olika pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola och fritidshem. Endast två 

lärare tog upp möjligheten till det tematiska lärandet utomhus. 

Utomhuspedagogik är ett komplement till undervisningen i klassrummet, där eleverna får 

möjlighet att synliggöra samband mellan teori och praktik. I studiens utsagor kan vi läsa hur 

lärarna, genom att använda sig av utomhuspedagogik tillsammans med undervisning inomhus, 

kopplar samman kunskaper som bildar en helhet. På så vis finns möjlighet att tränade olika 

förmågor som undersöka, utforska, kommunicera, analysera, beskriva, reflektera, värdera, 

lösa problem och dra slutsatser. 

I utomhuspedagogik använder sig lärarna av utemiljön, naturen, dess redskap och närmiljön i 

lärandet. Det framkom att de stora ytorna som finns utomhus uppmuntrar till fler sätt att lära 

på. Klassrummets fyra väggar begränsar och den praktiska delen i ett lärande är mycket lättare 

att göra utomhus. Barn vistas i skolan större delen av dagen och det är därför viktigt att 

skolans miljö är stimulerande. Endast två lärare nämnde närmiljön i form av autentiska möten 

samhället, trafiken och dylikt. Vi upplevde att närmiljön inte användes så mycket. Känner 

lärarna till vad som finns i skolans närmiljö? 

Skolorna skiljer sig från varandra, både vad det gäller storlek och placering. Uppfattningarna 

bland lärarna om hur utomhuspedagogik användes som metod var inte beroende om skolans 

storlek eller var, i vilka miljöer skolan var belägen. Flera av lärarna har provat olika arbetssätt 

och metoder i utomhusmiljön. Däremot kunde vi utläsa av intervjuerna, att de lärarna som 

hade poängbildande kurser i utomhuspedagogik hade ett bredare spektra av metoder i sin 

undervisning utomhus och att det var de som kontinuerligt använde sig av utomhuspedagogik 

i elevernas lärande. Varje lärare bestämde själv hur de lade upp sin undervisning. Det 

diskuterades nästan aldrig i kollegiet. Någon lärare nämnde att flera av deras kolleger bedrev 

undervisning utomhus, men att de aldrig diskuterade. De nackdelar/utmaningar med att arbeta 

med utomhuspedagogik som lärarna tog upp är, att det kräver mer och utförligare planering. 

På skolorna saknades policy och rekommendationer för utomhuspedagogik. Två lärare tog 
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upp att det fanns policy för hur många vuxna man ska vara när man förlägger undervisning 

utanför skolgården.  

De pedagogiska implikationerna vi ser är, att vi lärare måste tillämpa en varierad 

undervisning, för att kunna möta alla elever och våga utmana oss själv genom att använda oss 

av utomhuspedagogik. Det måste skapas en regelbundenhet att använda sig av 

utomhuspedagogik som metod, för att eleverna ska bli förtrogna med metoden och uppleva 

lärandet ute som ett naturligt lärande. Detta kräver framförhållning och planering . Vi anser 

att det måste skapas förutsättningar, att bedriva olika undervisningsmetoder och att vi lärare 

har möjlighet att tillsammans pröva varierande arbetsmetoder. En förutsättning kan vara, att 

tillsammans med kolleger diskutera utomhuspedagogik och delge varandra kunskaper och 

erfarenheter. Detta tillsammans med olika kurser i utomhuspedagogik är en framgångsfaktor.  

Att bedriva utomhuspedagogik kan kräva resurser i form av fler vuxna när man beger sig 

utanför skolgården. Här kan vi ta tillvara varandras resurser och kompetenser i de olika 

yrkeskategorierna som finns för de yngsta eleverna i skolan. Vad vi också funderar över är 

hur långt ska man gå iväg, för att få ut mer än vad skolgården kan ge? Våra funderingar är att 

man tillsammans gå ut på en konferens, för att uppleva vad som finns i närmiljön och utforska 

på vilket sätt vi som lärare kan använda oss av den i undervisningen.  

 

5.4 Fortsatt forskning 

Undersökningen har väckt fler frågor att forska vidare på.  

I förskolan och de yngre årskurserna i skolan använder en lärare sig av utomhuspedagogik. Vi 

tror även att det finns mycket goda exempel att bedriva med de äldre eleverna.  Hur används 

utomhuspedagogik som metod för de äldre årskurserna?  

Utomhuspedagogik är en möjlighet att arbeta ämnesövergripande och tematiskt.  Hur används 

utomhuspedagogiken i det tematiska lärandet?  

I en vidare studie hade det också varit intressant att ta reda på hur lärarna i naturskolor arbetar 

med utomhuspedagogik som metod. Vilka uppfattningar har de om utomhuspedagogik som 

metod? Vilken utomhusmiljö använder de sig av? 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

1. Vad är utomhuspedagogik för dig?  

2. Hur ser du på utomhuspedagogik som en metod för elevers lärande? 

3. På vilket sätt använder du utomhuspedagogik? Konkreta exempel? 

4. Vilka arbetsområden passar för utomhuspedagogik och vilka arbetsområde passar 

inte för utomhuspedagogik? Varför? 

 

5. Hur ser du på fördelar/nackdelar om du jämför utomhuspedagogik med 

traditionell pedagogik?  

6. Hur och när använder du utomhuspedagogiken som i relation till klassrums 

undervisning? 

7. Hur upplever du att dina elever lär sig i utomhus kontra inomhusundervisning? Är 

det någon skillnad? Vad är skillnaden i så fall? 

 

8. På vilket sätt varvas den teoretiska kunskapen med den upplevelsebaserade 

kunskapen som erhålls i en utomhusmiljö? 

9. Hur upplever du elevernas arbetsglädje och uppmärksamhet i utomhusmiljön  

10. Vad har platsen för betydelse för ämnesvalet och elevens lärande?  

11. Hur ser du på elevers kreativa förmåga i att hitta lösningar av problem, när ni har 

undervisning utomhus? 

12. Upplever du att eleverna ges möjlighet till ett undersökande arbetssätt i en 

utomhusmiljö?  

13. Hur ser du på utomhuspedagogik utifrån ett hälsoperspektiv? 

 

14. Hur diskuterar man utomhuspedagogik på din arbetsplats? 

15. Vilka valmöjligheter finns när det gäller schema, lokaler, policy, profiler att välja 

mellan inne och utomhuspedagogik?  

16. Beskriv vilken kompetens/fortbildning du har kring utomhuspedagogik 
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Bilaga 2 

Informationsbrev  

Hej! 

 

Vi är två blivande lärare som heter Robin Fridh och Dan Elfwing. Vi har studerat vid 

Halmstad högskola och skriver nu vårt examensarbete. Vi har under vår utbildning blivit 

medvetna om hur lärare kan använda sig av utomhuspedagogik inom olika ämnesområden. 

Syftet är att undersöka hur lärare i skolans tidigare år ser på utomhuspedagogik som metod. 

Vi vill få kunskap om hur lärarna uppfattar att utomhuspedagogiken används för elevers 

lärande. 

  

I vår empiriska undersökning kommer vi att intervjua lärare från olika skolor. Varje intervju 

beräknas ta max 30 minuter, vi kommer att banda varje intervju samt föra anteckningar under 

intervjuns gång. Allt inspelat material kommer att raderas efter arbetets slut. All fakta som 

framkommer under intervjun kommer behandlas konfidentiellt och ingen av de personer som 

intervjuas kommer namnges i arbetet.  

 

 

Godkännande av intervju.  

 

Underskrift_______________________________________________________  

 

Datum och Ort_____________________________________ 
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