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ABSTRACT 

Huvudsyftet med den här uppsatsen är att beskriva pedagogers olika 

uppfattning av utomhuspedagogik. För att ta reda på det har vi utgått ifrån två 

frågeställningar, Vilka uppfattningar har pedagoger av utomhuspedagogik? 

Varför använder eller använder inte pedagoger sig av utomhuspedagogik i sin 

undervisning? Vad anser pedagoger är fördelarna och nackdelarna med 

utomhuspedagogik? och I vilka ämnen använder sig pedagogerna mest av 

utomhuspedagogik och varför just i dessa? I litteraturgenomgången inleds en 

historisk tillbakablick om olika pedagoger som arbetat mycket med alternativ 

undervisning, som till exempel Maria Montessori och John Dewey. Vidare i 

litteraturgenomgången följer tidigare forskning om utomhuspedagogikens 

betydelse för undervisningen där vi bland annat tagit upp Szczepanskis 

forskning. För att besvara frågeställningarna har vi valt en kvalitativ 

undersökningsmetod, då vi intervjuat fem stycken pedagoger som är 

verksamma inom grundskolans årskurs 1-3. Studiens mest intressanta resultat 

är att pedagogerna ansåg att utomhuspedagogik var en bra metod även om 

inte alla använde sig av den. De hade även skilda uppfattningar om det. 

Slutsatsen är att utomhuspedagogik kan användas i grundskolans tidigare år 

samt att pedagogerna upplever metoden som lärorik för eleverna. 

 

Nyckelord: fenomenografi, pedagogers uppfattning, sinnen, upplevelse, 

utomhuspedagogik 
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FÖRORD 

Vi är två studenter på Högskolan i Halmstad som läser sista terminen på 

lärarutbildningen och ska bli pedagoger i grundskolans tidigare åldrar med 

inriktning matematik och de naturorienterade ämnena. Detta är vårt 

examensarbete och handlar om utomhuspedagogik som är en metod som vi 

stött på under utbildningen, men som vi inte sett så mycket av i 

verksamheten. Den vanligaste metoden som vi har mött är traditionell 

klassrumsundervisning, där eleverna arbetar enskilt eller i par vid sina bänkar. 

Vi utförde intervjuer av pedagoger i grundskolan om deras uppfattning av 

utomhuspedagogik. 

Vi vill ge ett stort tack till de pedagoger som medverkade i vår undersökning, 

då arbetet inte hade kunnat vara möjligt utan dem. Vi vill även tacka våra 

handledare Jan-Olof Johansson och Jonnie Eriksson för all handledningen och 

stöttning genom arbetets gång. Samt vänner och familj för all hjälp och stöd 

med arbetet och förståelse för all tid som vi lagt ner. 

 

Charlotte Wendpaap och Sofia Lorén 

2014-01-06 
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1 INLEDNING 

Utomhuspedagogik är en metod som vi båda har fattat tycke för genom att ha 

fått testa på den både på högskolan i flera kurser, men även mött det ute på 

vår verksamhetsförlagda utbildning vid några få tillfällen. Vi blev 

intresserade av metoden då den ger en konkret upplevelse för eleverna, 

eleverna får komma ut och använda fler sinnen. De får känna, se, lukta och 

uppleva fenomen i verkligheten istället för att läsa om det i en bok eller titta 

på en film. Utomhuspedagogik innebär enligt Nationellt centrum för 

utomhuspedagogik (2013) att undervisningen sker på en plats som har 

betydelse för lärandet, vilket innebär att klassrummet flyttas ut till 

samhällsliv, natur och kulturlandskap. Det sker genom direkt upplevelse av 

det studerade ämnet och platsen förstärker då inlärningen när det sker i en 

konkret situation. Även i kursplanen för de naturorienterade ämnena 

(skolverket, 2011, s. 113) kan vi finna punkter som tyder på pedagoger ska 

använda sig av utomhuspedagogik, då det står att eleverna ska kunna 

genomföra fältstudier i närmiljön. 

 

1.1 BAKGRUND 
Lindholm (1992, s. 10ff) påtalar att under 1800-talet lärde prästerna barnen 

att odla och sköta om trädgårdar, under den senare tiden av 1800-talet tog 

folkskolepedagogerna över ansvaret för inlärningen. Genom undervisningen 

lärde sig barnen både matematik och biologi genom att sköta trädgården och 

uppfattningen var att de hade enklare för att ta in kunskapen praktiskt än 

teoretiskt. 

Sandell (1999, s. 8) menar att innan år 1900 arbetade fler än hälften av de 

yrkesverksamma inom jord-, skogsbruk, jakt och fiske. Men efter år 1900 

kom industrialiseringen och urbaniseringen som gjorde att allt fler människor 

flyttade in till städer och tätorter från att ha bott ute på landsbygden. Vid år 

1938 kom en ny lag i Sverige som hette semesterlagstiftningen och den gjorde 

att folk i allmänhet fick mer fritid än vad som varit tidigare och den gjorde 

dessutom att olika intresseområden uppkom, bland annat Friluftsfrämjandet 

och turistföreningen. Sandell (1999, s.10) påtalar att de här intresseområdena 
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tyckte att friluftslivet var viktigt inom barns uppfostran. Eftersom de ansåg att 

friluftslivet förbättrade hälsan, konditionen och människornas välbefinnande, 

det kunde dessutom minska faror, som till exempel föroreningar och stress, 

som stadslivet kunde ge för kropp och själ. 

Szczepanski (2006) menar att människor inte enbart lär in genom syn och 

hörsel utan känsel, doft och smak spelar även en viktig roll. Det är något som 

Sandell (1999, s.12) också håller med om. Han påtalar att smak, känsel och 

doft var sinnen som ofta användes av människans förfäder för att klara 

vardagen. 

 

Utomhuspedagogik är en metod som kan definieras på flera olika sätt, därför 

kommer vi härmed beskriva några olika sätt att tolka denna metod på. En 

definition på utomhuspedagogik är: 

att lärandets rum flyttas ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap 

att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas 

att platsens betydelse för lärandet lyfts fram. (Centrum för Miljö- och 

Utomhuspedagogik, 2013)  

Vidare menar Nationellt centrum för utomhuspedagogik (2013) att det 

centrala i utomhuspedagogiken är utomhusmiljön och upplevelsen. 

Undervisningen sker till största del i utomhusmiljö då det finns mycket 

material där för att studera både historiska, nutida och framtida ting i olika 

ämnesområden. 

Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom (2012) 

har en liknande definition på begreppet, de menar att fokus vid 

utomhuspedagogik ligger på platsens betydelse för lärande, hälsa och 

rekreation. Vidare påtalar Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos 

barn och ungdom (2012) att en viktig aspekt av utomhuspedagogiken är att 

synliggöra människan och samhället. De menar också att undervisning 

utomhus ger praktisk miljölära, estetiska upplevelser och en lärobok i alla 

ämnen samt tid för reflektion. 
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Utomhuspedagogik är även ett ord som nationalencyklopedin har definierat. 

Nationalencyklopedin (2013) skriver att utomhuspedagogik är en pedagogik 

som används utomhus. Termen uppkom på 1990-talet och bygger på växlande 

autentiska upplevelser och textbaserat lärande. Praktiskt utövande sker i form 

av tolkning, vägledning och reflektion ute i naturen under en stor del av 

undervisningstiden. 

I läroplanen för grundskolans tidigare åldrar (2011, s. 10f) står det att kunskap 

inte är något entydigt begrepp. Det står även att Fakta, förståelse, färdighet 

och förtrogenhet bör samspela med varandra för att kunskap ska kunna 

komma till uttryck i olika former. Arbetet i skolan ska därför ge möjlighet för 

olika kunskapsformer och att skapa lärandesituationer där dessa former 

interagerar och blir till en helhet. 

Ekvall (2012, s. 5ff) stärker påståendet om att utomhuspedagogik är ett 

begrepp som går att definiera på flera olika sätt. Hon betonar att tolkningar av 

definitionen på utomhuspedagogik varierar beroende på kultur, filosofi och 

lokala förhållanden. Författaren tar även upp begreppet äventyrspedagogik 

som är en form av utomhuspedagogik som börjar bli allt mer vanligt bland 

skolor i Sverige. Under äventyrspedagogiken ligger fokuseringen på olika 

psykiska och fysiska utmaningar som skapas i naturmiljöer och kan vara ett 

bra sätt att stärka gruppgemenskapen och självkänslan hos elever. (A.A) 

2008 kom ett betänkande från regeringen (Statens offentliga utredningar, 

2008) som innebär att lärarutbildningen skulle förnyas. I betänkandet låg ett 

förslag på att utomhuspedagogik skulle bli en av förskolans valfria 

fördjupningskurser. Det skulle vara en påbyggnadsutbildning på avancerad 

nivå för att ge en möjlighet för förskolelärare att få en fördjupning i 

ämnesdidaktik. I förslagen till utbildningen för grundskolan sägs det däremot 

inte något om utomhuspedagogik, vilket Szczepanski (2012, hämtat 2013-11-

01) har kommenterat. Han beskriver att utredningen inte lyfter fram 

utomhuspedagogikens kompetens, att den är viktig för framtida lärarexamen, 

både från förskolan till gymnasiet. Vidare menar Szczepanski att det finns en 

brist i utredningen såtillvida att den inte tar hänsyn till den vetenskap som 

visar att utomhuspedagogik är en metod som bidrar till en bättre hälsa och 



 

7 

 

därmed skulle kunna ge friskare elever och lärare. Utredningen föreslår att det 

bara är blivande lärare i förskoleklass som ska kunna välja utomhuspedagogik 

som valfri kurs; alla andra blivande lärare förvägras den möjligheten. 

Szcepanski menar i stället att alla lärare i sin utbildning bör få möjligheten att 

utbilda sig i utomhuspedagogik. Sammantaget ställer han frågan: ”Vad får 

utredaren Sigbrit Franke att tro att det bara är 6-åringar som mår bra av att 

lära in ute?” (Szczepanski, 2012, hämtat 2013-11-01) 

 

1.2 PROBLEMFORMULERING 

Elever lär sig hela tiden genom sina sinnen; de känner, lyssnar, luktar och ser 

för att lära, vilket är något som många forskare och filosofer har kommit fram 

till. Både John Dewey och Maria Montessori är betydelsefulla teoretiker som 

anser att sinnenas användning är viktig i undervisningen. Tidigare nämnde vi 

ett betänkande från regeringen (Statens offentliga utredningar, 2008, s. 323) 

som kom med ett förslag om att utomhuspedagogik skulle bli en valfri 

fördjupningskurs i utbildningen för förskolelärare. Detta berörde endast 

förskolan och var inget som ansågs behövas i grundskolan. Inte heller 

skolverket behandlar utomhuspedagogik. Dessa försummelser är något som vi 

anser vara märkligt, då flera studier tyder på att metoden gynnar elevers 

lärande. De studier som visar detta och som vi kommer ta upp är bl.a. gjorda 

av Szczepanski, Nationellt centrum för utomhuspedagogik och Brodin. Är 

utomhuspedagogik en metod som bara är lämplig att användas i förskolan 

eller fungerar den även bra i grundskolan? Vi vill av dessa skäl undersöka 

vilka uppfattningar pedagoger inom grundskolans tidigare år har av 

utomhuspedagogik och huruvida de anser att metoden kan användas på deras 

elever. 

 

1.3 SYFTE 

Syftet med denna studie är att beskriva pedagogers olika uppfattningar av 

utomhuspedagogik. Pedagogernas beskrivningar avser att visa på vilka sätt 

metoden erfars som lärorik för eleverna, beroende på om och hur den 
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används. Vi vill även ta reda på vilka för- och nackdelar som pedagoger 

uppfattar att det finns med metoden. 

 

1.4 FORSKNINGSFRÅGOR 

• Vilka uppfattningar har pedagogerna av utomhuspedagogik? 

• Vad uppfattar pedagogerna är fördelarna och nackdelarna med att 

använda utomhuspedagogik i undervisningen? 

 

2 TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 

Det har forskats mycket om utomhuspedagogik genom åren och vi kommer 

här att ta upp både historisk forskning och tidigare forskning. 

 

2.1 HISTORISK TILLBAKABLICK 
Utomhuspedagogik är en metod som det tidigare har forskats mycket om, 

forskningen visar på många föredelar men även vissa nackdelar. John Dewey 

(1859-1952) är den fösta som vi kan koppla till utomhuspedagogiken då han 

menar att man måste göra något för att lära sig, ”learning by doing”. 

(Hartman & Hartman, 2004, s. 15ff) menar att människan är aktiv och 

utvecklas genom att samspela med omvärlden. Vidare menar Dewey 

(Hartman & Hartman, 2004 s.84ff) att det är även viktigt att få använda alla 

sina sinnen för att göra utvecklingen så stor som möjligt samt ger en bredare 

kunskap. Hans filosofi och pedagogik innebär att teori och praktik måste ske i 

samband med varandra och får inte skiljas åt. Han hade även ett stort interesse 

för pedagogen Maria Montessoris (1870-1952) arbete och delade med sig av 

sina tankar till henne. Dewey tar även upp att för att en person ska kunna 

påverka det samhälle den lever i måste personen har kunskaper om det vilket 

den får genom ett samspel mellan utbildning, erfarenhet och omgivningen. 

Dewey (Hartman & Hartman, 2004, s. 134ff) menar att människan lära sig 

genom sina tidigare erfarenheter vilket kallas för progressiv pedagogik. 
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En pedagog som John Dewey intresserade sig för var Maria Montessori som 

föddes år 1870 och utbildade sig till läkare, Egidius (2000, s. 30) menar att 

det ledde till att hon blev den första kvinnliga läkaren i Italien. Vidare anser 

Egidius (2000, s.32ff) att Maria Montessori hade den åsikten att alla barn lär 

sig med hjälp av sinnen. Gedin (1995, s. 22ff) betonar att inom 

montessoripedagogiken finns mängder av material som barnen fritt får 

använda sig av. De material som används är gjorda för att barnen inte bara 

ska arbeta med hjärnan utan använda alla sinnena, framförallt känseln. 

Författarna påtalar dessutom att Maria Montessori var av den åsikten att 

handen skulle vara hjärnans instrument. Egidius (2000, s.32ff) påtalar att 

Montessoris pedagogiska syn från början var riktad mot handikappade barn. 

Men vid ett projekt kallat Casa dei Bambi fick hon chans att arbeta som 

läkare och pedagog och utforma undervisningen åt barn utan 

funktionsnedsättning och det blev grunden för montessoripedagogiken. 

Simmons-Christenson (1980, s. 85f) menar att en pedagog som Maria 

Montessori inspirerats mycket av Ellen Key (1849-1926). Ellen Key gillade 

inte den traditionella skolan med dess metoder som användes vid 

undervisning. Hon ansåg att uppfostringen i hemmet och skolan var 

själsdödande och begränsande, något som inte var bra för barnen. Därför ville 

hon införa en friare miljö för barnen. Simmons-Christenson (1981, s. 158) 

påtalar att Ellen Key ansåg att barn redan i så tidig ålder som två år skulle 

uppfostras i grupp och få leka fritt tillsammans både utomhus och inomhus. 

Helst av allt skulle läraren inte ingripa i leken alls, utan bara sitta och 

övervaka så inget barn kom till skada. 

Enligt Egidius (2001, s. 349f) finns det en pedagog som i motsats till Ellen 

Key däremot tyckte att barn och vuxna skulle leka tillsammans. Den 

pedagogen var Friedrich Fröbel (1782–1852) och han menade att familjen 

hade en stor betydelse i barnens liv. Författaren påtalar att största delen av 

Fröbels arbete låg vid barnträdgårdar som han införde på Kindergarten. 

Barnträdgårdar var ett område på skolan som barnen kunde så frön och 

plantor och se dem växa. 
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2.2 TIDIGARE FORSKNING 
Enligt en studie av Szczepanski(2006) där de studerade utomhuspedagogikens 

särart och möjligheter ur ett lärarperspektiv kom de bland annat fram till att 

de flesta medverkande pedagoger ser positivt på utomhuspedagogik. Det 

pedagogerna i Szczepanskis studie ansåg att metoden gav, var exempelvis att 

eleverna får både bättre hälsa och lärande genom rörelse i utomhusmiljön. 

Även att det ger en bättre verklighetsanknytning, att hjärnan aktiveras mer, att 

eleverna får använda fler sinnen, samt att det blir en bättre koppling mellan 

teori och praktik. Vissa av pedagogerna uppfattade utomhuspedagogik som en 

metod som skiljer sig mycket ifrån den vanliga klassrumsundervisningen, de 

menar att eleverna lär sig på ett annat sätt, använder fler sinnen och får 

möjlighet att visa sina kunskaper på ett annorlunda sätt. Medan några andra 

av dem såg utomhuspedagogiken som att undervisa i ett annat klassrum, att 

det inte spelade så stor roll vart undervisningen sker. De menade att eleverna 

kan lära sig samma sak ute som inne, att det inte skiljer sig mycket åt. (AA) 

Szczepanski (2012)) beskriver vikten av utomhuspedagogik i alla åldrar och 

både för elever och pedagoger. Han tar upp att forskning visar på att 

utomhuspedagogik bidrar till att elevers koncentrationsförmåga ökar. Detta då 

undervisningen sker i en natur- och kulturmiljö vilket medför att eleverna lär 

sig bättre men även mår bättre. Eleverna blir mindre stressade när de lär sig 

utomhus och kan då ta till sig undervisningen bättre. Vidare påpekar 

Szczepanski att det är viktigt att utomhuspedagogiken samspelar med den 

traditionella klassrumsundervisningen. Eleverna minns kunskapen bättre om 

de kan omsätta teorin i praktisk handling, det stärker även deras 

associationsförmåga samt göra att eleverna blir mer öppna och kreativa för 

nya lösningar. Även Brügge och Szczepanski (2007, s. 25ff) tar upp att man 

måste bygga en brygga mellan teori och praktik. De menar att undervisningen 

huvudsakligen sker inomhus, framför datorer och teoretiskt beskrivande. Det 

är därför extra viktigt att använda sig av utomhuspedagogik, då människan 

har ett behov av kroppslig rörelse och sinnlig erfarenhet vid sidan av 

intellektuell stimulans. Dessutom kan utomhuspedagogiken vara ett viktigt 

redskap för att göra läroplanens intentioner mer levande. Brügge och 

Szczepanski (2007, 26f) menar att naturen ger upphov till att lära med alla 
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sinnena och att människans nyfikenhet väcks. De beskriver att naturen är full 

av saker och upplevelser som väcker olika känslor och som ska ta tillvaras. 

Även Brodin (2011) tar upp att barn lär sig genom att undersöka sin närmiljö. 

De använder sig av naturen och de föremål, samt personer runt omkring dem 

ger en bättre och konkret erfarenhet. Brügge & Szczepanski (2007, s. 25ff) 

nämner även vissa aspekter som pedagogerna måste ta hänsyn till när de ska 

undervisa med utomhuspedagogik. Att det finns en stor skillnad på att 

undervisa ute och inne där det finns väggar som avgränsar området och där du 

lättare kan hålla koll på alla elever. Ute kan mycket hända på samma gång 

och du som pedagog kan inte ha fullständig kontroll över vad alla elever gör 

och befinner sig hela tiden. På grund av detta måste pedagogen vara flexibel 

och din planering inte alltid kommer att fungera som du tänkt. 

Brügge & Szczepanski (2007s. 36f) menar att eleverna ska vara rätt klädda 

för att vara utomhus oavsett vilken årstid det är. De påtalar även att det är 

vanligare med utomhuspedagogik under våren, sommaren och hösten men 

vintern är också en årstid utifrån kunskapsperspektiv som det är möjligt att 

använda sig utav metoden. Gohari, Hassel och Olsson (2012, s. 23) har gjort 

en undersökning genom att intervjua pedagoger om utomhuspedagogik och 

fått fram vädret som en utmaning av samtliga tre pedagoger. Pedagogerna i 

undersökningen tog bland annat upp eleverna inte alltid har kläder efter väder 

när det exempelvis är snö ute. Vidare beskriver de att det är viktigt som 

pedagog att vara flexibel och anpassa lektionerna efter väder och årstider. 

 

3 METOD 

Vi har använt oss av en kvalitativ undersökning ur ett fenomenografiskt 

perspektiv. Nedan kommer en beskrivning av de metoder vi valde att använda 

oss av genom vårt arbete och intervjumetoden samt hur urvalet gick till. 

 

3.1 KVALITATIV METOD 
Nyberg (2000, s. 100ff) menar att kvalitativa metoder kan vara i olika former. 

Exempel på sådana är intervjuer, frågeformulär med fritt formulerade svar 
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och observationer. I vår undersökning har vi använt oss av halvstrukturerade 

intervjuer med öppna frågor där pedagogerna fick besvara frågorna utförligt. 

Kvale & Brinkmann (2009, s.19) menar att halvstrukturerade intervjuer 

innebär att målet med intervjun är att få beskrivningar ifrån intervjupersonens 

synsätt och därefter tolka det utifrån det beskrivna fenomenet. Under 

intervjuerna fick pedagogerna besvara frågorna utan att vi avbröt eller la oss i. 

Det gjorde vi för att Nyberg (2000, s. 100ff) menar att frågorna i intervjun ska 

vara öppna och ge möjlighet för personerna som blir intervjuade att svara så 

fritt som möjligt, genom att ställa frågor som hur, vad och varför. Det för att 

syftet med intervjuerna är att upptäcka och identifiera egenskaper hos ett 

fenomen vilket gör det svårt att i förväg formulera svarsalternativ. 

 

3.2 FENOMENOGRAFI 
Fenomenografi är en metod vi har använt oss av i vår undersökning, då den 

innebär att vi studerade människors sätt att uppfatta ett fenomen eller 

händelse. Kroksmark (2007, s. 5f) beskriver fenomenografi som en 

forskningsmetodisk ansats där det centrala är människans uppfattning av olika 

saker i en viss situation. Metoden är inte intresserad av att visa hur någonting 

egentligen är utan den vill skapa en förståelse för hur något kan vara i ett 

mänskligt perspektiv. Kroksmark (2007, s. 6f) tar upp att fenomenografi är 

induktiv, då forskningen berör specifika delar som består av olika uttryck som 

formas till generella slutsatser om det som undersöks. Inom fenomenografin 

har enligt Kroksmark (2007, s. 7) kunskap en betydelse som innefattar att få 

en insikt i och explicit11 eller implicit2 kunna förstå en upplevelse, iakttagelse 

eller erfarenhet. Kunskapen handlar om tänkandet där det till viss del omfattar 

det människan har kunskap om. 

 

Kroksmark (2007, s. 30f) menar för att kunna få en uppfattning om en person 

är det människans uttryck som spelar en stor roll, särskilt viktig blir det 

                                                      

1 explicit- om en direkt uttalad ståndpunkt (Nationalencyklopedin, (a) hämtad 2014-01-01) 
2 implicit- om en tanke som inte direkt utsägs men om vilken det kan visas att ett visst 

resonemang förutsätter dess riktighet (Nationalencyklopedin,(b) hämtad 2014-01-01) 
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språkliga uttrycket samt det estetiska uttrycket och handlandet. På grund av 

detta använder fenomenografin sig mest av intervjuer för att ta reda på vad 

människor har för uppfattningar av ett fenomen. Författaren beskriver även att 

det som kännetecknar en fenomenografisk intervju är dess öppna frågor och 

djup-intresse. Vilket innebär att det inte finns svarsalternativ på frågorna som 

intervjupersonen måste välja bland. Utan att frågorna kan besvaras på olika 

sätt och att det är den intervjuade som avgränsar och behandlar ett område så 

som personen uppfattar det. Även att det är intervjuarens uppgift att ta fram 

innehåll som inte intervjupersonen gjort synliga eller explicit tematiserat. 

Intervjun måste nå en nivå där intervjupersonens uppfattningar är relaterade 

till deras direkta erfarenhet, så därför måste frågorna vara utformade för att 

kunna nå förbi personens åsikter som kan komma fram i en intervjusituation. 

(A.A) 

 

3.3 INTERVJUMETOD 
I våra intervjuer har vi utgått ifrån en fenomenografisk metod och koncentrera 

oss på att få fram pedagogernas erfarenheter och uppfattningar av 

utomhuspedagogiken. Vi har intervjuat fem pedagoger på två olika orter där 

vi ville ta reda på vad de anser om metoden utomhuspedagogik samt för- och 

nackdelar. 

 

Vi har haft skilda intervjuer, där vi delade upp och intervjuade några var, 

detta gjordes för att vi skulle kunna göra fler intervjuer vilket gav oss en 

större chans att få se hur det är på olika orter. Det medför dock att 

intervjuerna kan skiljas åt en aning då vi omedvetet kunde gjort vissa 

olikheter under intervjuerna som kan påverka resultatet. För att försöka 

minska skillnaderna så mycket som möjligt kom vi överens innan hur 

intervjuerna skulle gå till för att öka reliabiliteten. Det gjorde vi genom att 

göra en intervjuguide (se bilaga), där vi skrev våra utarbetade intervjufrågor. 

Vi gjorde en relativt strukturerad intervjuguide för att öka chansen att 

intervjuera inte skulle skiljas åt. Enligt Kvale och Brinkmann (2009, s. 146) 

innehåller en halvstrukturerad intervjuguide endast en översikt över de ämnen 

som intervjun ska beröra och förslag på frågor. Medan vår intervjuguide 
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innehöll fasta frågor. Men vi valde att ha möjligheten att ställa följdfrågor om 

vi uppfattade att det behövdes, som vi tidigare hade gjort förslag på. Kvale 

(1997, s.213) menar att reliabilitet handlar om intervjuns tillförlitlighet, vilket 

är beroende på hur mycket ledande frågor som kommer upp och hur mycket 

utrymme intervjuaren tar. Vi anser att det är reliabilitet i våra intervjuer 

eftersom frågorna är konstruerade så det går att få öppna svar (se bilaga). 

Dessutom har vi undvikit att lägga in egna åsikter i svaren 

Kvale (1997, s. 215) hävdar att validitet innebär om det som är tänkt att mätas 

verkligen mäts. Om det är hög validitet har mätningen gjorts på rätt sätt och 

uppnått bäst resultat. Vi har försökt säkerställa validitet genom att gå igenom 

intervjufrågorna grundligt och väl och försökt se vad vi kan få för svar på 

dem innan intervjuerna genomförts. Nyberg (2000, s. 104) menar att 

intervjufrågorna noga ska bearbetas för att det ska gå att ställa dem på samma 

sätt under varje intervju. På samma sätt menar författaren att följdfrågorna ska 

vara förberedda innan intervjun och vara redo att ställas beroende på vad 

intervjupersonen svarar. Det påtalar författaren är något som noga bör tänkas 

igenom innan intervjuerna äger rum. Därför har vi noga tänkt igenom och 

gjort enligt Nybergs anvisningar. 

 

Intervjuerna skedde på de intervjuade pedagogernas arbetsplats för att de 

skulle känna en större trygghet. De fick även ut intervjuguiden några minuter 

innan intervjun för att de ska få chansen att se frågorna och ställa frågor om 

det finns något som är oklart. Samt att de fick chansen att se vad som kommer 

att beröras under intervjun för att kunna ta ställning till om de fortfarande 

ville medverka. Intervjun beräknade vi ta cirka 15-30 minuter utifrån 

frågeställningarnas karaktär och skedde i ett avskilt rum där intervjun inte 

skulle störas. Bjørndal och Nilsson (2005, s 93f.) tar upp miljöns betydelse i 

en intervju, han menar att samtalet bör ske i lugn och ro samt med en bra 

kontakt mellan den intervjuade och intervjuaren. För att skapa detta bad vi de 

intervjuade att få en lugn plats där vi inte blir störda. Samtalen inleddes med 

en presentation av oss och vi berättade hur samtalet kommer att gå till och att 

personen inte behöver känna någon press inför detta. Detta gjordes för att den 

intervjuade skulle veta att hon inte blir granskad, att det är i utbildningssyfte 
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samt att få henne insatt och lugn med vad som kommer. Den intervjuade fick 

även berätta lite om sig själv, hur länge hon jobbat, när hon utbildade sig och 

så vidare för att vi skulle lära känna varandra lite innan. Under intervjuerna 

var vi noga med att visa intresse och tog in det de sa genom att nicka och säga 

”ja, jag förstår” samt ställa frågor som ”du menar alltså att...”, vilket är något 

som Bjørndal och Nilsson (2005, s.93f) beskriver som viktigt för att visa ett 

intresse och respekt inför den intervjuade och vad hon säger. 

För att kunna transkribera intervjuerna valde vi att använda oss av 

ljudinspelning. Det finns både positiva och negativa aspekter med 

ljudinspelning som måste ta hänsyns till i analysen av intervjuerna. Nyberg 

(2000, s. 106) påpekar att intervjuer måste dokumenteras ordentligt med hjälp 

av anteckningar eller bandinspelning. Han fortsätter att beskriva att det ofta 

kan vara störande om intervjuaren antecknar under intervjun och förespråkar 

därför endast bandinspelning. Vi valde därför att följa Nybergs tankar kring 

bandspelare och endast spela in samtalen utan att göra anteckningar, då det 

enligt Nyberg (2000, s. 106) är lätt att missa viktig information. Ett annat 

alternativ hade varit att videofilma intervjuerna för att enligt Bjørndal, och 

Nilsson (2005, s.79f) kan en videokamera registrera mer information än en 

bandspelare, vilket gör det lättare att förstå och analysera komplex 

information. Men intervjupersonerna kände inte sig bekväma i den situation, 

därför valde vi att göra en ljudinspelning. En videokamera kan enligt Bjørndal 

och Nilsson (2005, s.79f) även påverka intervjun negativt då kameran kan 

kräva mer planering, samt att den kräver mer tid och energi, den tar större 

utrymme och måste kopplas upp. 

 

3.4 URVAL 
I vår kvalitativa undersökning har vi använt oss av intervjuer av pedagoger på 

olika skolor. Kvale (1997, s.35) menar att genom kvalitativa undersökningar i 

form av intervjuer, går det att få olika personers uppfattningar om ett ämne. 

Vilket gör det enklare att få en djupare förståelse för uppfattningarna om det 

aktuella ämnet. Vi intervjuade fem pedagoger i årskurserna ett till tre. Vi 

valde ut våra intervjupersoner genom att skicka ut mail till rektorer på de 

olika skolorna. Ur de personer som sedan ville vara delaktiga i vår studie 
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gjorde vi ett representativt urval. Ett representativt urval innebär enligt 

Denscombe (2004, s. 175) att vi väljer ut intervjupersonerna ur olika 

kategorier för att få en så stor spridning som möjligt. Därför försökte vi välja 

skolor där någon låg på landsbygden och någon låg i en större stad, samt 

pedagoger från olika årskurser mellan ett och tre. 

 

3.5 DATAANALYS 

För att kunna använda oss av den insamlade datan i form av intervjuer 

transkriberade vi dem för att lättare kunna analysera det. 

Efter transkriberingen är gjord gick vi tillsammans igenom svaren och 

jämförde dem. Vi valde även att båda två skulle läsa igenom allt material i 

skift då Nyberg (2000, s. 111) anser att det är lämpligt. Vi funderade även 

under tiden på kategorier och diskuterade med varandra om lösningar, detta 

menar Nyberg (2000, s. 111) av en intervjuare bör göra. Det gjordes även för 

att intervjuerna delades upp mellan oss och utfördes enskilt, samt för att båda 

skulle vara införstådda i vad samtliga intervjupersoner hade sagt. 

Kategoriseringen av intervjumaterialet går enligt Kvale och Brinkmann 

(2009, s. 217ff) ut på att långa intervjuuttalanden kategoriseras till några få 

kategorier. Denna metod kan enligt författarna i en undersökning ge en 

överblick över stora mängder utskrifter samt underlätta för den som arbetar 

med materialet. De beskriver även att kategoriseringen kan på förhand redan 

vara utvecklade eller att de växer fram när analysen görs. Vi valde att 

använda oss av det sista alternativet och kategoriserade vårt material under 

analysens gång.  

 

4 GENOMFÖRANDE 

Genomförandet av våra intervjuer skedde på två olika skolor där vi 

intervjuade grundskolpedagoger i årskurserna 1-3. Vi kommer här presentera 

pedagogerna samt beskriva de krav vi följde för att genomföra intervjuerna 

och hur vi bearbetade datan.  
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4.1 INFORMANTER 
·  Pedagog 1 är Anna, hon är 45 år gammal och utbildad grundskolepedagoger i 

årskurs 1-7. Just nu arbetar Anna som klasspedagoger i årskurs 1.Hon har 

tjänstgjort som pedagoger i 20 år. 

 

·  Pedagog 2 är Bella, hon är 42 år gammal och utbildad fritidspedagog. Hon arbetar 

främst på ett fritidshem men är även klasspedagoger tillsammans med Anna i 

årskurs 1. Hon har arbetat som fritidspedagog och pedagog i 16 år. 

 

·  Pedagog 3 är Carola, hon är 63 år och har arbetat som pedagoger i 42 år. Hon är 

utbildad lågstadiepedagog men har även jobbat lite på mellanstadiet. 

 

·  Pedagog 4 är Daniella, hon är 24 år gammal. Hon är utbildad grundskolepedagog 

och har jobbat som det i 2 år. 

 

·  Pedagog 5 är Elin, hon är 25 år gammal och blev klar med sin utbildning i januari 

2013. Hon började jobba på hennes nuvarande jobb ett halvår senare och har 

nu jobbat som pedagoger i 1,5 år. 

 
 

4.2 BEARBETNING AV DATA 
 

Enligt Dahlgren och Johansson (2009, s.127-130) finns det en 

fenomenografisk analysmodell som utgår ifrån följande sju steg. 

Steg 1. Bli bekant med materialet 

Forskaren läser igenom det transkriberade materialet flera gånger. 

 

Steg 2. Kondensation 

Det som är relevant i materialet lyfts ut. 

 

Steg 3. Jämförelse 

Det som är relevant i materialet jämförs för att hitta likheter och skillnader. 

 



 

18 

 

Steg 4. Gruppering 

Likheter och skillnader delas upp i olika grupper. 

 

Steg 5. Artikulera kategorierna 

För att kategorierna inte ska bli förstora försöker vi finna essensen i dem, 

alltså kärnan av likheterna i de olika grupperna. 

 

Steg 6. Namnge kategorierna 

Genom att granska intervjumaterialet flera gånger kom vi fram till tre 

kategorier som vi nedan kommer att presentera vår data i. 

 

Steg 7. Kontrastiv fas 

Det relevanta materialet granskas ännu en gång för att se om det går att få in 

samma material under fler än en kategori vilket då leder till att det bildas färre 

kategorier. Hur en kategorisering går till finns beskrivet ovan under rubriken 

3.5 dataanalys. När materialet användes för att skriva arbetet valde vi att dela 

upp vissa delar som vi skrev enskilt. För att arbetet ska ha en rödtråd och vara 

enhetlig var vi noga med att läsa och korrigera texterna tillsammans med 

varandra under bearbetningen av arbetet.  

 

4.3 FORSKNINGSETISKA PRINCIPER 

Vetenskapsrådet (2002) har gett ut en guide om forskningsetiska principer som vi 

har följt, vilket innebär hur en forskningsstudie ska och bör genomföras. I denna 

guide finns det med fyra krav som måste följas, dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi kommer nedan 

kort förklara dess innebörd.  

 

Informationskravet – deltagarna i undersökningen ska informeras om vilket syfte 

forskarna har med undersökningen. Forskarna ska tydligt förklara att det är 

frivilligt att delta och att de kan avbryta när de vill.  

Samtyckeskravet – Innan undersökningen påbörjas ska deltagarna ge sitt 

samtycke och de har rätt att avbryta sin medverkan när de vill, vilket inte heller 

får påverka deltagaren.  
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Konfidentialitetskravet – Det bör skrivas på om tystnadsplikt om undersökningen 

behandlar etiskt känsliga uppgifter. Inga uppgifter kring deltagare ska gå att 

identifiera när materialet publiceras i skrift, muntlig redogörelse eller någon form 

av redovisning.  

Nyttjandekravet – De uppgifter som samlas in om enskilda personer får inte 

användas i kommersiellt bruk eller annat icke vetenskapligt sammanhang. 

Personuppgifter får inte användas till att ta beslut om åtgärder som kan påverka 

deltagaren t.ex. vård eller tvångsintag. 

 

5 ANALYS OCH RESULTAT 

Nedan kommer vi att presentera vårt intervjumaterial i tre kategorier som vi 

kommit fram till genom att använda oss av den fenomenografiska 

analysmodellen som vi presenterade ovan. De kategorier vi delade in datan i 

är upplevelse av miljö/natur, sinnlig upplevelse ger verklighetsanknytning 

samt oordning eller brist på kontroll. 

 

5.1 UPPLEVELSE AV MILJÖN/NATUREN 

De pedagoger vi intervjuade definierade utomhuspedagogik på liknande sätt. 

Alla utom Anna, ansåg att utomhuspedagogik är när undervisningen flyttas ut 

och sker alltså utomhus. Anna menade att utomhuspedagogik är mer än att 

vara ute, det är när undervisningen sker någon annanstans än i klassrummet, 

hon menar att det även kan vara när man är på studiebesök. Hon beskriver det 

så här: 

Utomhuspedagogik är jätte mycket! Det är inte bara att gå ut i skogen med en klass utan 

jag vill säga att det även är när man åker på studiebesök. Jaa asså om jag måste säga 

någon definition så skulle jag vilja säga att det är när man har undervisning någon 

annanstans än i klassrummet. (Anna, 2013-11-25) 

Daniella sa att “när jag hör utomhuspedagogik så tänker jag så här, det är att 

lära ute.. ee å att man tar ut ett arbetsområde å lär sig de praktiskt utomhus.” 

(Daniella, 2013-11-13) 
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Eftersom utomhuspedagogik kan definieras på flera olika sätt kan vi inte säga 

att någon pedagog har rätt eller fel utan att alla pedagogerna hade rätt. Carolas 

tolkning ser ut på detta sett när hon förklarar utomhuspedagogik: 

då tänker jag ju på att klassrummet flyttas utomhus, att man jobbar utomhus istället. Å då 

använder man ju det naturen erbjuder, helt enkelt så att man har lite större utrymme helt 

enkelt. Det är bara att man flyttar undervisningen ut. Å de behöver ju inte vara så långt, 

de kan ju vara ut till skolgården bara, att man gör vissa grejer ute där, å de.. vi har ju nära 

till skogen, så de kan ju vara vissa saker man gör i skogen (Carola, 2013-11-13). 

Att eleverna får röra på sig är en anledning till varför vissa pedagoger i 

studien valde att använda sig av utomhuspedagogik i sin undervisning. Elin 

menade att eleverna behövde röra på sig när de var yngre. 

Jag använde utomhuspedagogik för att dessa barnen hade mycket rörelser, det är 

många som har svårt att sitta still. Å då kan man ju lära sig de man kan sitta å lära 

sig i bänken i sin bok, mattebok, kan man lika väl lära sig ute, praktiskt. Så de är 

utefter barnens behov. Att dom är lite så här.. myror i brallan, kan inte sitta still, å 

de problemet har man inte ute, där har dom ingen bänk utan de är rörelse hela 

tiden. (Elin, 2013-11-20) 

Även Anna och Bella anser att det är en självklarhet att de ska få komma ut i 

friska luften. Bella menar att 

alla barn har kanske inte möjligheten att vara ute så mycket på sin fritid, de finns 

de barn som är stillasittande och då är de så viktigt allra mest för dom att gå ut i 

naturen och uppleva saker som de kanske annars hade missat.” (Bella, 2013-11-

25) 

Anna och Daniella tyckte att fördelarna kunde ses i ett hälsoperspektiv, 

Daniella ansåg att det var viktigt att eleverna fick frisk luft och var ute 

mycket. Anna berättar så här: 

Jag tycker att det är viktigt att eleverna får röra på sig, då lär dom sig bättre /.../. 

Jag tycker även att eleverna är friskare nu (när de börjar använda sig av 

utomhuspedagogik) än va de var tidigare, vi har inte alls lika många sjuka på 

samma sätt som förut. (Anna, 2013-11-25) 
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5.2 SINNLIG UPPLEVELSE GER 

VERKLIGHETSANKNYTNING 

Bella trycker mycket på sinnenas betydelse i utomhuspedagogiken, även 

Carola anser utomhuspedagogik ger möjligheten att använda fler sinnen, hon 

förklarar det så här: 

man får använda fler sinnen också, får känna på sakerna mer. Å ee aa, de både se 

å känner å luktar åå så får man se de i natu.. istället för man tar in det hit så ser 

dom i sin naturliga miljö, både träden å mosserna å allt så de är mer naturligt för 

dom. Å när man har så nära så är det ju bra att utnyttja detta (Carola, 2013-11-13). 

 

Bellas beskrivning lyder: 

Jag tycker även att det är väldigt viktigt att eleverna får lov att använda alla 

sinnen när de lär sig, jag tycker dom lär sig bättre då. De ska använda händerna 

och känna och smaken och doften, inte bara hjärnan, då upplever jag att dom lär 

sig allra bäst. Och de är därför som jag gillar utomhuspedagogiken, där får dom 

lov att göra allt det där, på de naturliga sättet. Känna doften av en gran eller 

havslukten och höra fåglarna sjunga istället för att det är konstgjorda dofter eller 

inspelade ljud på en cd-skiva (Bella, 2013-11-25). 

 

Det var även flera av pedagogerna i studien som ansåg att när pedagogen 

undervisar genom utomhuspedagogik ska man använda sig av naturen och det 

som finns runtomring. Carola beskriver att utomhuspedagogik innebär att 

man använder det som naturen har att erbjuda. Även Elin är inne på samma 

tema, hon beskriver det enligt följande: 

Å sen är det ju att man ska använda dom sakerna som finns, att man tar hjälp av.. 

om man är i skogen tar man hjälp av kottar, pinnar å de som finns där å är man ute 

på skolgården tar man hjälp av kanske nån plan eller så, så man använder dom 

sakerna som finns där ute (Elin, 2013-11-20). 

 

Daniella, Anna och Bella använder utomhuspedagogik kontinuerligt i sin 

undervisning. Anna beskriver att “Jag använder mig av utomhuspedagogik 

eftersom att jag tycker att eleverna lär sig bättre när de kommer ifrån 

klassrummet.” (Anna, 2013-11-25). Bella anser att utomhuspedagogiken ger 

möjlighet att använda alla sinnen vilket gör att eleverna lär sig bättre. 

Att utomhuspedagogik ger en bättre verklighetsanknytning var också en 

punkt som berördes genom våra intervjuer och som de ansåg var en viktig 
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aspekt i undervisningen. Daniella menar att när undervisningen sker i den 

miljö den hör hemma i blir ämnet mycket lättare och att de får en större 

förståelse, de får se att ämnet inte bara finns i skolböckerna utan det är en 

verklig sak. Hon fortsätter att beskriva det så här: 

ett barn som har svårt för vissa grejer, vi säger matteboken eller nånting, tar man 

med det ut så blir de helt plötsligt mycket enklare för de barnen att förstå sig på de 

i verkligheten å dom ser liksom allt är ju matte å man kan ha matte utomhus 

också. Asså de blir större, dom lär sig mycket mycket mer (Daniella, 2013-11-13). 

 

Carola beskriver det som om undervisningen blir mer konkret med 

utomhuspedagogik när man gör sakerna i verklighet, t.ex. mäta en 

fotbollsplans omkrets. Hon menar att om det görs i en bok i skala eller går ut 

och gör det i verklighet blir det en större förståelse. Även Elin tog upp att 

utomhuspedagogik gör ämnena mer konkreta. Hon berättade att: 

Konkretisering är något som blir väldigt tydligt ute och det är lätt att få med det. 

Sen fungerar utomhuspedagogiken som ett komplement till den andra vanliga 

undervisningen som man har i klassrummet. Då kan man koppla det man gör ute 

till, just de det är ju det vi gjorde i matteboken fast på ett annat sätt, så de tycker 

jag är jättebra. Å sen de här att det blir så verkligt, det blir liksom på riktigt när 

man får gå ut och prata om omkrets å area. Man får gå runt fotbollsplanen å kolla 

hur stor är omkretsen. Istället för att göra det inne på ett papper (Elin, 2013-11-

20). 

 

De ämnen som Carola och Elin tycker att det är lättare att ha 

utomhuspedagogik i är matematik och naturorienterade ämnen fast man 

självklart kan ha de i andra ämnen med. Elin beskriver det sår här: 

I NOn säger det sig lite själv, det handlar ju mycket om natur, istället för att sitta 

här inne å titta på bilder, å om man ska prata om olika träd så är det ju mycket 

mer passande om man faktiskt går ut å ser på träden å får känna. Där tycker jag 

att det är de självklara valet, men de är de kanske inte i dom här andra ämnena 

(Elin, 2013-11-20). 

 

Daniella tror definitivt att det går att göra i alla ämnen, Anna berättar att hon: 

arbetar ju i en 1a så det är väl inte så mycket annat än matte och svenska vi håller 

på med. De är ju där fokus är. Men det finns massor med saker man kan göra 

utomhus där det finns stora ytor att röra sig (Anna, 2013-11-25). 
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Anna och Bella menar att utbudet av material utomhus är mycket större än 

inomhus och ser det som en fördel. Bella tar även upp vikten av att det gäller 

att vara fantasifull som utomhuspedagog, “fördelarna är väl att det är 

obegränsat med material att undervisa med. Man kan göra precis vad som 

helst och det är bara fantasin som stoppar en.” (Bella, 2013-11-25) Att 

utomhuspedagogik inte innebär att undervisningen behöver ske långt borta 

från skolan är något som togs upp i flera av intervjuerna. Anna berättade att 

“man behöver inte heller gå ut i skogen eller till stranden, skolgården är en 

superbra plats för undervisning, de finns så mycket att utforska” (Anna, 2013-

11-25). Daniella beskrev att “man kan vara precis var som helst, man kan 

vara på skolgården, man kan vara överallt. Men de beror lite på vad man 

jobbar med” (Daniella, 2013-11-13). 

 

5.3  OORDNING ELLER BRIST PÅ KONTROLL 

Samtliga pedagoger var överens om att det finns en del nackdelar trots att 

Anna och Daniella från början påtalade att de inte fanns några. Trots det 

berättade alla pedagoger utom Daniella att det var svårare att vara utomhus 

med eleverna och det var ett krav att flera pedagoger arbetade tillsammans för 

att det skulle fungera. Anna och Bella tyckte att det var bra om flera lärare 

kunde gå ihop och ha mindre elevgrupper vid utomhuspedagogik och 

berättade dessutom att det var ett stående avsnitt i deras arbetslag, hela 

lågstadiet gick ut en dag i veckan till exempel. Daniella delade inte sina 

åsikter huruvida det är bra att vara ensam pedagog utomhus eller inte, 

däremot berättade hon att hon tyckte det var av stor vikt att planera och lära 

eleverna att samlas utan att springa runt hur som helst. Både Elin och Anna 

ansåg att en annan av svårigheterna med att vara utomhus var att området ofta 

var obegränsat. Anna beskriver det som: 

Men man måste vara en väldigt stark ledare. Ute finns inga bestämda platser och 

inga väggar som kan hålla tillbaka eleverna om de börjar spåra ur. Du måste ha ett 

starkt ledarskap för att klara av det. Vara tydlig och ha en struktur (Anna, 2013-

11-25). 
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Vädret var även något som alla pedagoger utom Bella tog upp. De menade att 

vädret ställde till med problem ibland och gjorde det nästintill omöjligt att ha 

undervisning utomhus. Elin menade att: 

Man ska göra det lite positivt å va lite flexibel att man inte planerar in att nu 

denna veckan så ska vi gå ut, utan man kanske har lektioner färdig planerade å när 

solen skiner å det är behagligt ute att man gör det då istället för då ser barnen fram 

emot de, det är ingen som ser framemot de om det är sliskigt. Vi hade ju 

regelbundet då oavsett vad det var för väder så gick vi ut. Å ska man ta i grejer så 

blir man ju jätte frusen om det är regnigt, de blir ju vi vuxna med, man vill ju bara 

gå in. Så vädret tycker jag är en nackdel (Elin, 2013-11-20). 

 

Daniella håller med Elin genom att säga följande: 

De tycker inte jag, det är väl om de är, man får.. väder å vind klart, de är ju inte 

jätte kul att gå ut när de spöregnar, så spöregn är väl kanske en nackdel om man 

planerat nånting (Daniella, 2013-11-13). 

 

Något som samtliga pedagoger utom Bella pratar om är kläder efter väder. 

Carola berättar: 

Å sen är de ju vädret.. kanske, alla barn kanske inte har kläder efter väder å då är 

det kanske de som sätter käppar i hjulet.. att man inte går ut. För det är ju viktigt, 

det är ju inte roligt ute om man inteee.. om man går å fryser, är blöt eller så. Att 

man är klädd efter vad man ska göra (Carola, 2013-11-13). 

 

Anna har även hon åsikter om kläder men är inte rädd för att gå ut trots sämre 

väder. Hon menar att: 

Sedan är det kläder efter väder, du kan inte komma i högklackade skor. Jag t.ex. 

har nog aldrig kommit med de, nu på flera år faktiskt, man vet ju inte om man ska 

gå ut med eleverna. Vantar är även en sak som man lär sig att använda ganska 

snabbt (Anna, 2013-11-25). 

 

6 DISKUSSION 

Nedan kommer vi i fyra rubriker redovisa vårt material med hjälp av den 

tidigare forskningen samt våra egna tankar. Vi kommer sedan i en femte 

rubrik diskutera studiens metod. 
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6.1 DEFINITION 

Att utomhuspedagogik är en metod som kan uppfattas på flera olika sätt har 

vi tidigare nämnt, både de intervjuade pedagogerna och tidigare forskning 

visar på att det finns olika uppfattningar. Anna (2013-11-25) definierar 

utomhuspedagogik genom att förklara att utomhuspedagogik kan vara 

jättemycket. Att det kan vara både att gå ut i skogen med klassen men även 

till andra ställen som när de åker på studiebesök. Hon menar alltså att 

undervisningen ska ske på en annan plats än i klassrummet när metoden 

utomhuspedagogik används. Centrum för Miljö- och Utomhuspedagogik 

(2004) definerar det på ett liknande sätt, de menar att undervisningen sker i 

både samhällslivet samt natur- och kulturlandskap och att platsen ska ha en 

betydelse för lärandet. Men Centrum för Miljö- och Utomhuspedagogik 

(2004) menar också att undervisningen sker till största del i utomhusmiljö då 

det finns mycket material där för att studera både historiska, nutida och 

framtida ting i olika ämnesområden. De andra pedagogerna som vi 

intervjuade definierar det på ett liknade sätt, Daniella (2013-11-13) berättar 

att det innebär att lära ute, att man tar ut ett arbetsområde och lär sig de 

praktiskt utomhus. Carola (2013-11-13) menar att utomhuspedagogik är när 

klassrummet flyttas ut utomhus och det som erbjuds i naturen används. Enligt 

Nationalencyklopedin (2013) är utomhuspedagogik en metod där 

undervisningen sker utomhus. Vår tolkning av utomhuspedagogik utifrån den 

tidigare forskningen är att vi anser att det betyder att undervisningen äger rum 

i den miljö som har betydelse för ämnet, det kan vara alltifrån utomhus i 

skogen eller i staden till ett museum. Det som Carola (2013-11-13) beskriver 

att utomhuspedagogik endast är att flytta ut undervisningen ute, kan vi även 

uttyda från några av de andra pedagogerna och det anser vi kan ses som att de 

har en begränsad syn på metoden och skulle kunna utveckla kunskaperna mer 

inom det området, genom eventuell utbildning. Vi kan här se flera olika 

definitioner på vad utomhuspedagogik kan innebära för olika personer. 

Pågrund av attdet finns flera definitioner är det svårare för oss att konstatera 

att de intervjuade pedagogerna verkligen använder sig av utomhuspedagogik i 

sin undervisningen. Därför var vi tvungna att göra en egen tolkning utifrån 

den forskning som tidigare presenterats.  
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6.2 NACKDELAR 

Vi hade till en början lite svårt att se några nackdelar med utomhuspedagogik 

eftersom det är bra för kropp och själ att vara ute. Men vi tycker vädret är det 

största problemet och nackdelen vid utomhuspedagogik, det är något som 

Brügge & Szczepanski (2007 s. 36f) pratar om med, och de menar att 

eleverna ska vara rätt klädda för att vara utomhus oavsett vilken årstid det är, 

något som de intervjuade pedagogerna pratade om. Pedagogerna tycker att det 

inte är särskilt roligt att vara ute när det är dåligt väder och att det krävs rätt 

kläder för det. Elin (2013-11-13) och Daniella (2013-11-13) menar båda två 

att de inte vill gå utomhus när det råder dålig väderlek även om de planerat in 

det sedan länge, eftersom de anser att eleverna blir passiva och tycker det är 

väldigt tråkigt. Det här är något som vi tycker är lite konstigt eftersom om 

något planerats sedan lång tid borde de vara förberedda på att det kan vara 

dåligt väder och då se till att alla elever har rätt kläder på sig. Men det finns 

alltid elever som ändå glömmer ta med de kläder som behövs, det vore då ett 

alternativ att låna kläder från exempelvis en kompis eller från kvarglömda 

kläder. Pedagogerna kan även vara mer flexibla och skjuta upp det någon dag. 

Men vi kan ändå förstå att det kan vara ett problem, undersökniningen som 

gjordes av Gohari, Hassel och Olsson (2012, s. 23) visar också på att 

pedagoger tycker att vädret är en utmaning när man ska undervisa med 

utomhuspedagogik. Att ha kläder efter väder är något som Anna (2013-11-25) 

pratar om. Hon menar att hon lärt sig att alltid ha exempelvis vantar med sig 

för att klara dålig väderlek. Carola (2013-11-13) påtalar här att det inte alltid 

är elever som har de kläder som behövs och då står de och fryser ute och hela 

upplevelsen blir bara tråkig. Vi ställer oss lite frågande till varför inte 

föräldrarna packar med barnen extra ombyte så de alltid har regnkläder och 

stövlar, om ifall att vädret skulle slå om till regn. Bara för att det var solsken 

på morgonen behöver det inte betyda att det håller i sig hela dagen. Vi tror att 

det kan bero på flera orsaker, bl.a. kan det vara föräldrar som inte tror att det 

behövs då deras barn inte brukar behöva extra kläder. Det kan även bero på 

att föräldrarna inte har råd att köpa bra kläder till sina barn eller att de av 

olika orsaker inte har förstått att undervisningen ibland sker utomhus. 
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En annan sak som pedagogerna tar upp som nackdel med att använda 

utomhuspedagogik är svårigheten att hålla ordning på eleverna utanför 

klassrummets väggar. Det är något som Brügge & Szczepanski (2007, s. 25ff) 

också pratar om när de nämner vissa principer som pedagogerna ska ha i 

åtanke när de ska undervisa med utomhuspedagogik. Vidare menar de att det 

finns en stor skillnad på att undervisa ute och inne där de finns väggar som 

avgränsar området och där det är lättare att ha uppsyn över alla elever. Men 

Carola (2013-11-13) ser att det finns en lösning på detta, vilket är att vara två 

pedagoger som kan hjälpas åt med undervisning och uppsyn av eleverna. 

Detta är en aspekt som vi uppfattat kommer upp i många sammanhang som 

ett förslag på lösningar i skolans värld. Men oftast är det svårt att få dessa 

resurser. En tanke som vi har fått genom att ständigt höra att resurserna inte 

räcker till är att ta så mycket hjälp av kollegorna som möjligt. Om en pedagog 

hjälper en kollega under en lektion kan hen även få hjälp under ett annat 

tillfälle. Det är inte bara Carola som anser att det vore lättare att vara fler 

pedagoger när utomhuspedagogik används. Alla pedagoger utom Daniella 

berättar att det är svårare att vara utomhus med eleverna och det är ett krav att 

flera pedagoger arbetar tillsammans för att det ska fungera. Anna och Bella 

trycker på att deras organisering i arbetslaget där hela lågstadiet på skolan går 

ut tillsammans och gör saker är väldigt uppskattat. Det här menar vi är en 

väldigt bra lösning men kräver att alla i arbetslaget på skolan arbetar mot 

samma mål med utomhuspedagogiken. Då går det inte att en del lärare hellre 

vill ha traditionell undervisning och undviker nya arbetssätt som 

utomhuspedagogik. Daniella delar inte sina åsikter huruvida det är bra att vara 

ensam pedagog utomhus eller inte, däremot berättar hon att hon tycker det är 

av stor vikt att planera och lära eleverna att samlas utan att springa runt hur 

som helst. Vi håller med Daniella om att det är viktigt att få elevernas 

uppmärksamhet när utomhuspedagogik används, då det kan vara svårare att 

göra sig hörd ute. Det är mycket man behöver tänka på, till exempel att stå i 

rätt vindriktning, i rätt ljusvinkel och hitta en lämplig samlingsplats. Brügge 

& Szczepanski (2007, s. 25ff) beskriver att det finns vissa aspekter som en 

pedagog måste ta hänsyn till när de undervisar med utomhuspedagogik. Att 
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göra sig hörd anser vi är en aspekt som måste tas hänsyns till. Både Elin och 

Anna anser att en annan av svårigheterna med att vara utomhus är att området 

ofta är obegränsat. Anna (2013-11-25) beskriver det som att man måste vara 

en stark ledare då det inte finns några bestämda platser eller väggar som kan 

hålla tillbaka eleverna om de börjar spåra ut. Hon menar alltså att det krävs ett 

starkt ledarskap och att pedagogen måste vara tydlig och ha en struktur. 

Brügge & Szczepanski (2007, s. 25ff) pratar om det som Anna och Elin tar 

upp, de menar att pedagogen måste vara extra tydlig i sin struktur vid 

utomhuspedagogik där det inte finns några väggar som gör det svårare att 

överblicka var alla elever befinner sig och vad som händer. När det inte finns 

några väggar eller speciella platser där eleverna ska vara anser vi att en god 

idé för att underlätta samlingar att bestämma en samlingsplats där man alltid 

samlas. Om man inte befinner sig på samma ställe kan ett ljud användas för 

att få elevernas uppmärksamhet, en visselpipa kan vara lämpligt att använda 

när det är dags att samlas.  

 

6.3 FÖRDELAR 

En annan punkt som berörs mycket i intervjuerna är vikten att använda alla 

sinnena, både Bella och Carola menar att utomhuspedagogik ger en större 

möjlighet att använda alla sinnen något som både Szczepanski (2006) och 

Sandell (1999, s.12) håller med om, de anser att människan lär sig genom att 

få använda både, syn, hörsel, känsel, lukt och smak. Samt att det har används 

under en lång tid. Vi samtycker i det samtidigt som vi tänker vidare om 

skolorna inte låter eleverna använda det, så finns risken att missa en viktig del 

i deras liv, genom att inte få vara ute i naturen tillräckligt mycket. Maria 

Montessori (Egidius, 2000, s. 32ff) tyckte att barn skulle lära sig med hjälp av 

sinnen och allra främst känseln. Även Dewey (Hartman & Lundgren, 2004, s 

15ff) ansåg att elever lär sig genom att göra saker då hjärnan arbetar i samspel 

med hela kroppen. Vidare tog Dewey (Hartman & Hartman, 2004, s 84ff) upp 

att användningen sinnenas betydelse, han menade att det sker en större 

utveckling samt ger en bredare kunskap när eleverna får använda sig av alla 

sinnena. Användandet av sinnena är något som Szczepanski (2006) nämner, 

han menar att många pedagoger anser att man använder fler sinnen vid 
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utomhuspedagogik och att detta gör att eleverna får en bättre 

verklighetsanknytning till ämnet de studerar, och att kopplingen mellan teori 

och praktik blir starkare. Att kopplingen mellan teori och praktik blev starkare 

var något som även några av våra intervjupersoner påpekade att 

utomhuspedagogiken innebar. Vi samtycker med den tidigare forskningen 

och även med våra intervjuade pedagoger. Vi är av åsikten att alla människor 

är olika och därför också lär sig på olika sätt. Genom att eleverna får lov att 

gå ut i naturen och använda alla sinnen för att lära kanske mer kunskaper kan 

nå ut till fler elever. Vi tror också att eleverna har lättare att få förståelse för 

olika begrepp när de befinner sig på begreppens rätta plats, exempelvis ute i 

skogen när eleverna ska lära sig skillnaden på olika träd.  

Anna menar att det är mindre sjukdom bland eleverna efter att hon börjat 

använda sig av utomhuspedagogik medan Daniella anser att det är viktigt att 

eleverna får frisk luft och är ute mycket. Szczepanski (2012) påtalar att 

utomhuspedagogik kan bidra till att eleverna lär sig bättre utomhus och får en 

bättre hälsa. Detta ser vi som en väldigt viktig punkt i undervisningen 

eftersom eleverna har lättare att lära om de mår bra och kan därför medverka i 

undervisningen på ett bättre sätt. Vi tror att hälsan spelar även stor roll när det 

gäller hur studieresultaten ser ut, elever som varit borta mycket under 

terminen på grund av till exempel sjukdom kan ha svårare att få bra resultat 

på prov om de inte varit med på genomgångar. Det tror vi leder till att 

eleverna får svårare när de ska gå vidare i årskurserna.  

 

6.4 UNDERVISNING 

Det är flera av pedagogerna som anser att när man undervisar genom 

utomhuspedagogik ska man använda sig av naturen och det som finns runt 

omkring. Precis som Brügge och Szczepanski (2007, 26f) beskriver. De 

menar att naturen är full av saker och upplevelser som väcker olika känslor 

och som människan ska ta tillvara på. Även Brodin (2011) redogör för 

naturens påverkan på undervisningen. Hon anser att eleverna ska använda sig 

av naturen och de föremål samt personer som finns runt omkring då det lär sig 

bättre och ger en mer konkret erfarenhet. Även några av pedagogerna vi 



 

30 

 

intervjuar är inne på detta temat. Carola beskriver att utomhuspedagogik 

innebär att man använder det som naturen har att erbjuda. Även Elin 

beskriver att det finns mycket runt omkring som går att använda t.ex. kottar, 

pinnar och annat som finns runt omkring i skogen och på skolgården. Vi vill 

påpeka att det här är något som vi tycker är en självklarhet vid 

utomhuspedagogik, det är viktigt att använda sig av det naturen har att 

erbjuda när det ges tillfälle. Det Bella berättar om att det är viktigt för 

eleverna att verkligen få lov att uppleva hur granarna doftar eller höra 

fågelläten ute i skogen tycker vi är en viktig sak. Bella menar vidare att det 

finns elever som aldrig får tillfälle att vara ute i naturen på fritiden, vilket gör 

det ännu viktigare att skolan tillåter eleverna det. Vi menar att det är viktigt 

att eleverna får lov att uppleva hur det är att vara ute i skogen under 

lektionstid eftersom det är en stor upplevelse för många som aldrig vistats där 

förut. 

Att eleverna får röra på sig är en anledning till varför vissa pedagoger väljer 

att använda sig av utomhuspedagogik i sin undervisning. Elin menar att 

eleverna behöver röra på sig när de är yngre. Detta då de har svårt att sitta still 

och utomhuspedagogiken gör det möjligt för eleverna att röra på sig samtidigt 

som undervisning sker. Även Anna och Bella anser att det är en självklarhet 

att de ska få komma ut i friska luften. Brügge och Szczepanski (2007, s. 25ff) 

menar att det är viktigt att använda utomhuspedagogik för att människans 

kropp har ett behov av att röra sig och sinnlig erfarenhet. Det här är något 

som vi tycker är en bra poängtering. Vi anser att många barn är i behov av att 

röra på sig och få utlopp för sin energi, det är något som är svårt för dem inne 

i ett klassrum, men däremot ute på skolgården eller i skogen finns det gott om 

utrymme till det. Enligt en studie av Szczepanski (2006) är det också flera 

pedagoger som trycker på rörelsens betydelse, de tog bland annat upp att 

eleverna får en bättre hälsa när undervisningen sker i utomhusmiljö men även 

att det ger en bättre verklighetsanknytning.  

Vi använde oss av två frågeställningar som vi utgick ifrån då intervjuerna 

gjordes. Det var vilka uppfattningar pedagogerna har av utomhuspedagogik 

och vad uppfattar pedagogerna är fördelar och nackdelar med att använda 
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utomhuspedagogik i undervisningen. De här frågeställningarna anser vi att vi 

har fått svar på och utifrån diskussionen kan vi dra slutsatsen att 

utomhuspedagogik är en metod som inte bara kan användas i förskolan, utan 

kan även användas i grundskolans tidigare år, och är en metod som 

pedagogerna i vår studie upplever som lärorik för eleverna. De menar att det 

finns båda fördelar och nackdelar med metoden. Fördelar som de kan se är 

bland annat användningen av sinnena, tydlig verklighetsanknytning och 

hälsoaspekten. De nackdelar som pedagogerna tar upp är bland annat brist på 

kontroll, vädret och avsaknad av väggar. Dessa nackdelar uppfattar vi kan 

påverka pedagoger att inte använda sig av utomhuspedagogik i sin 

undervisning. Att ha brist på kontroll kan kännas skrämande för många och 

därför tror vi att det kan vara en anledning till att inte använda sig av 

utomhuspedagogik. Även avsaknaden av väggar kopplar vi ihop med brist på 

kontroll då eleverna har möjligheten att röra sig friare. Det kan då bidra till att 

eleverna gör annat än vad pedagogen hade planerat och därmed tappar 

kontrollen över lektionstillfället. Att eleverna befinner sig i ett större område 

kan även göra en pedagog orolig över vad som kan hända, eftersom 

pedagogen har ansvaret för eleverna kan denna oro medverka till att denne 

inte vågar ta några risker. Här skulle pedagogen kunna utgå mer från Ellen 

Key (Sommons-Christenson, 1981, s. 158) som menar att barn lär sig genom 

lek, både inomhus och utomhus, pedagogen ska då inte ingripa i leken utan 

endast sitta och övervaka så inget barn kommer till skada. Vädret är inte 

heller något som pedagogerna vågar ta några risker med, de är antagligen 

rädda för att eleverna blir sjuka om de inte har varma- eller vattentåliga 

kläder. Det är något som vi kan hålla med om men samtidigt får man försöka 

att ha en bra kontakt med föräldrarna och se till så att det finns kläder att låna 

vid behov, så att vädret inte kan påverka lika mycket.  

 

6.5 METODDISKUSSION 

Vi valde att göra en kvalitativ forskningsstudie eftersom att vi menade att det 

var enklare med några enstaka intervjuer, än ett stort utbud av 

intervjupersoner vilket det hade blivit i en kvantitativ forskningsstudie. Det 
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var även svårt att få ihop pedagoger som hade tid och vilja att ställa upp på 

intervju vilket gjorde att det enda rätta alternativet var kvalitativt. 

Generaliserbarheten innebär hur resultatet kan generaliseras (Johansson & 

Svedner, 2001 s.50ff). För att generaliserbarheten ska bli stor ska de 

undersökningspersoner som ingår i undersökningen vara typiska för den 

grupp som generaliseringen gäller (a.a.). Vi anser att vår forskningsstudie har 

en bred generaliserbarhet eftersom att vi har intervjuat pedagoger i olika 

åldersgrupper, vilket gör det realistiskt hur det ser ut på skolorna. Eftersom att 

det är olika åldersgrupper på pedagogerna har de även olika lärarutbildningar 

i bagaget som också spelar in i generaliserbarheten. Trots det anser vi att det 

är svårt att dra alla pedagoger över en kam eftersom det bara är fem stycken. 

Det var även bara kvinnliga pedagoger som var med i studien vilket också gör 

det svårt att generalisera resultatet, då det även finns manliga pedagoger. 

Kvale (1997, s. 215) påtalar att validitet innebär om det som är tänkt att mätas 

verkligen mäts. Vilket menas om det är giltighet i mätningen. Vi gick igenom 

intervjufrågorna många gånger innan vi intervjuade pedagogerna. På grund av att 

det inte var så många pedagoger som hade tid att ställa upp och att de som ville 

vara med hade begränsat med tid till intervjuerna, hann vi inte göra någon 

pilotundersökning först. Vi är medvetna om att tillförlitligheten och giltigheten 

minskar genom att frågorna inte provades innan, men vi är själva nöjda med 

resultatet och tycker att de är realistiska och tillförlitliga. 

 

7 KOMMANDE FORSKNINGSMÖJLIGHETER 

Utifrån vårt arbete har vi kommit fram till att det finns framtida 

forskningsmöjligheter. En intressant aspekt att forska om är det finns någon 

skillnad på pedagogers uppfattningar mellan låg- och mellanstadieklass? En 

annan forskningsmöjlighet är att undersöka vad elevernas uppfattning är, 

inom de skolor som arbetar kontinuerligt med utomhuspedagogik och jämföra 

med elevers uppfattning på de skolor som inte arbetar lika mycket med det. 
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BILAGA 1- INTERVJUGUIDE 

• Inledande frågor för att ”värma upp” ålder, hur länga har du jobbat som 

lärare, på den skolan, vad du gjort tidigare etc. 

 

• Hur definierar du begreppet utomhuspedagogik? 

 
• Varför använder du dig av/inte av utomhuspedagogik i din undervisning? 

När/i vilka ämne (varför dessa ämnen), på vilket sätt? 

 
• Hur länge har du använt dig av utomhuspedagogik och vilka skillnader kan 

du se jämfört med tidigare? 

 
•På vilket sätt anser du att det är bra/ mindre bra att använda sig av den 

metoden? 

- Vilka fördelar finns? 

- Vilka nackdelar/svårigheter finns? 

• Upplever du att eleverna reagerar annorlunda på när du har 

utomhuspedagogik jämfört med traditionell klassrumsundervisning? 
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