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Sammanfattning Syftet med denna kunskapsöversikt är att beskriva 

utomhuspedagogiken som arbetsplats, arbetssätt och lärprocess i 

elevers språkutveckling. Frågan vi ställer oss är hur användande av 

uterummet kan bidra till att lära och utveckla elevers språk. 

Arbetsprocessen följde beskrivningen av en systematisk 

litteraturstudie. De rapporter, studier och artiklar som vi sammanställt 

har vi hittat genom både databassökning och manuell sökning. Vid 

analys av valda texter sorterade och reducerade vi för att få fram 

relevant resultat, som sedan under resultatdiskussionen 

argumenterades. Av resultatet framgår det att elever använder olika 

talgenrer i olika kontexter och dessa behöver samverka för att elever 

ska utvecklas i den muntliga och skriftliga kommunikationen. 

Uterummet ger också möjlighet att använda alla sinnen, vilket hjälper 

elever att få större förståelse genom konkreta upplevelser och ger en 

språkinlärning som kan underlätta läs- och skrivinlärning. Närmiljön 

som lärmiljö motiverar elever till att skriva både mer och bättre texter. 

Utifrån dessa resultat ser vi ett behov av att genomföra studier som 

baseras på elevers erfarenhet och tankar kring kommunikation och 

textskapande i de olika rummen, samt att belysa svårigheter och 

hinder i uterummet. 

 

  



 

 

 

 

 

 

Ett barn har 100 språk men berövas 99  

Skolan och kulturen skiljer huvudet från kroppen 

 De tvingar en att tänka utan kropp och handla utan huvud 

 Leken och arbetet  

verkligheten och fantasin  

vetenskapen och fantasteriet 

 det inre och det yttre görs till varandras motsatser 

 

Malaguzzi (ur Bendroth Karlsson, 1998, s. 27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Förord 

Vi har växt upp med naturen runt knuten och har tillbringat många stunder i skog, vid hav och 

på ängar. Där räknade vi till hundra då vi lekte kurragömma, byggde kojor och plockade 

blommor till mamma. Namnen på dessa blommor är djupt rotade i minnet eftersom det var 

blommor vi själva hittade och plockade under upptäcktsfärder för att vi tyckte de var fina.  

Tillsammans med familjerna har semestrar tillbringats i olika miljöer, i såväl landsbygd som 

stadsmiljö. Vi har besökt historiska platser, museum, sett runstenar, vandrat med kompass, 

plockat bär, lagat mat på stormkök och en massa andra spännande saker. Minnen från dessa 

upplevelser finns med oss än idag och det har fått oss att högre värdera den kunskap som finns 

utanför klassrummets väggar. Vi vill därför tacka våra föräldrar för alla dessa upplevelser som 

de har gett oss. 

 

Vi blev tidigt överens om ett ämne vi båda var intresserade av att skriva om. Vi ville forska 

kring utomhuspedagogik och språk eftersom det är två områden som intresserar oss båda. 

Utifrån det formulerade vi tillsammans syfte med tillhörande frågeställningar.  

Vi har till viss del läst samma abstract som vi hittade tillsammans genom databassökning men 

vi sökte även mycket manuellt och också på egen hand. Vid de tillfällena har vi till fullo litat 

på varandras goda omdöme angående att välja ut relevant forskning, alternativt avfärda icke 

relevant sådan. Efter att gemensamt ha valt ut relevanta texter fortsatte urvalsprocessen med 

att vi noggrant läste dem var för sig för att sedan mötas och diskutera innehållet samt 

skillnader och likheter texterna emellan och för att tillsammans välja de mest passande för vår 

kunskapsöversikt. Tillsammans kvalitetsgranskade vi texterna för att säkerställa god 

representation. Vi har var för oss ansvarat för att skriva utkast till olika kapitel utifrån samtal 

om texterna. Dessa utkast har därefter använts till att gemensamt skapa denna 

kunskapsöversikt.  
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1. Inledning och bakgrund 

Läraren berättar att hon ska rita något på tavlan. Hon börjar rita och med ett leende 

ursäktar hon sin bristfälliga förmåga att rita föreställande motiv och säger att bilden är 

ett träd. Hon ber därefter en av eleverna att peka på bilden för att visa var gren och 

kvist sitter. Det uppstår förvirring och undran bland eleverna och den ökar då läraren 

därefter pekar på stammen och frågar vad det är som finns här på. Svaret blev ”ett 

träd” trots att det var ordet bark läraren var ute efter som svar. 

 

Denna händelse ägde rum på höstterminen i årskurs ett där en av oss författare arbetade. 

Läraren använder ett abstrakt och kontextreducerat arbetssätt i stället för att ha ett empiriskt 

närmande till ämnet då eleverna ska lära sig ord om träd. Skolan har en skolgård som 

innehåller träd och den gränsar även till en skog. Endast ett stängsel skiljer skolgård och skog 

från varandra. Kan det vara så att läraren haft i åtanke de hinder som kan finnas med 

undervisning utomhus och därefter valt att inte gå ut? Jordet (2007, s. 81) visar genom 

forskning av både Rönning och Solstad att användandet av närmiljön som kunskapskälla och 

lärarena sker i mindre utsträckning än möjligt på skolor. Från vår egen tid som elever i 

grundskola minns vi också att övervägande delen av lärandet skedde inomhus med läroböcker 

som utgångspunkt. Den utomhusundervisning som förekom var oftast samlad till ett fåtal 

dagar per termin och då var det som regel fokus på idrott och hälsa eller möjligtvis biologi. 

Erfarenheter från VFU och arbete på skolor visar att upplägget i stort är detsamma idag på de 

skolor vi varit. Litteratur som vi studerat under vår pågående utbildning pekar också på att 

läget i stort sett är oförändrat.  

 

Skolan ska enligt Lgr 11 (Skolverket, 2011, s. 9, 222) stimulera elevers intresse för att läsa 

och skriva men språkundervisningen ska också bidra till att stärka elevers medvetenhet och 

tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan samt möjliggöra att elever 

utvecklar förmågan att bland annat skapa och bearbeta texter, både skriftliga och muntliga, 

om vardagsnära ämnen. Lektionen som beskrevs i inledningen fortsatte med att eleverna 

tilldelades ett ark var som hade en bild av ett träd med streck dragna till trädets olika delar. 

Eleverna skulle enskilt fylla i namnet på delarna. Då det var otydligt vilket streck som hörde 

till vilken del av trädet kom den lilla kommunikation som fanns att fokusera på att ta reda på 

vilket streck som hörde till vilken del. Denna situation och många andra liknanden som vi har 
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upplevt ser vi varken som erfarenhetsbaserad eller vardagsnära och främjar inte 

kommunikation. 

 

Vi menar att det ofta förekommer traditionell undervisningen i skolorna som delvis präglas av 

förmedlingspedagogik där lärare tar stor del av talartiden. Även om ett ökat antal 

grupparbeten leder till mer kommunikation bland eleverna idag, så ser vi begränsade 

möjligheter till att de kan kommunicera så fritt som utomhus på grund av begränsade 

utrymmen där ljudnivån snabbt kan bli för hög. Alla nya ord som kan läras enklare i sin 

kontext och reducera ljudnivå, kan vara anledning nog att motivera uterummet som 

inlärningsarena för språk. 

 

1.1 Uterummet 

Forskare (Jordet 2003, Herholdt 2003, Szczepanski 2007) använder olika benämningar då de 

skriver om undervisningen utomhus, beroende på vilken slags verksamhet de har undersökt. I 

deras texter används begrepp som till exempel uteskola, skogsskola, närmiljö, uterum. Vi 

kommer fortsättningsvis att se på utomhuspedagogik som den pedagogiska verksamhet som 

bedrivs i uterummet i skolans närmiljö. 

Utomhuspedagogik är ett litet fält, vilket kan vara anledningen till att det finns få studier kring 

ämnet. Det menade Jordet (2003, s. 14) som därför genomförde forskning kring ämnet i 

Norge. Han ville på så sätt få kunskap om utomhuspedagogik och hur den praktiseras i de 

olika ämnena. Rickinson, Dillon, Teamey, Morris, Choi, Sanders och Benefield (2004, s. 8) 

lyfter att det finns för lite forskning kring utomhuspedagogik också i Storbritannien. Vi 

instämmer med forskarna om att det finns få studier kring ämnet och därför har vi studerat 

både gammal och ny forskning samt från olika länder och med barn i olika åldrar.  

 

Utomhuspedagogisk verksamhet kan, enligt Dahlgren och Szczepanski (2004, s. 9) mer eller 

mindre bedrivas i skolans alla olika ämnen. Författarna menar att för att möjliggöra ett 

omväxlande lärande som varar hela livet är det av stor vikt att lärandet sker i olika 

sammanhang såväl som i skilda situationer för att vidga deras inrutade rörelsearena. Enligt 

Lgr 11 (Skolverket, 2011, s. 10) ska skolan verka för att elever skapar en livslång lust att lära 

genom att få en harmonisk utveckling med varierade arbetsformer och de intellektuella, 

praktiska och sinnliga aspekterna samverkar. 
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Szczepanskis (1997, s. 25) rapport beskriver att skolan i alltför liten utsträckning använder 

närmiljön för att ge elever förstahandsupplevelser och han menar att lärandet främst bygger på 

texter från bland annat läroböcker. Hans erfarenhet och forskning visar att skolan i betydligt 

större utsträckning bör använda sig av den fysiska verkligheten som grund för elevers 

inlärning (Szczepanski, 1997, s. 24). På så sätt uppfyller man även krav från Lgr 11 

(Skolverket, 2011, s. 8) om att ta utgångspunkt i elevernas bakgrund och erfarenhet, det vill 

säga deras fysiska verklighet utanför skolan.  

Vår uppfattning då vi läst studier kring vårt forskningsområde är att forskare över lag 

återkommer till att skolan behöver bli mer upplevelsebaserad. Szczepanski (2007, s. 28) 

trycker på detta och att man måste kombinera text- och icketext- baserad praktik, det vill säga 

tänkande, handlande och känsla förenat, för att kunna tillämpa kunskap på nya områden. Han 

är av den meningen att man måste kombinera abstrakt och konkret lärande. Just det konkreta 

lärandet, för att få kunskap genom sinnlig upplevelse, har enligt Szczepanski (2007, s. 16) 

värdesatts så långt tillbaka som antiken genom bland annat filosofen Aristoteles som ca 350 

f.Kr. utgick från praktiska erfarenheter av verkligheten och våra sinnen. Liknande filosofi 

beskriver författaren att Comenius hade på 1600-talet och inspirerad av honom 

vidareutvecklade Rousseau på 1700-talet tankarna om vikten av att barn får möta 

verkligheten.  

 

Enligt Lgr 11 (Skolverket, 2011, s. 8) är det viktigt att skolan anpassar undervisningen till 

varje elevs enskilda förutsättningar. Genom att använda sig av närmiljön menar Brodin (2011, 

s. 450) att man kan utgå från elevers olika förutsättningar och på så vis skapa individuellt 

lärande. Hon lyfter också att ute har man som regel en mer informell lärsituation och därmed 

blir kraven mer oprecisa och tillåtande och elevernas förmågor kan lättare tas tillvara (Brodin, 

2011, s. 447). Då menar vi att även särskilt elever som har svårigheter med formella 

lärsituationer gynnas, vilka skolan enligt Lgr11 (Skolverket, 2011, s. 8) har ett speciellt stort 

ansvar för.   

 

Att lärande utomhus kan gynna elever stöds av forskning som sammanställts av Det Nordiska 

Projektet i broschyren Frisk i naturen (u.å.). Argument som talar för utomhuspedagogik i 

detta projekt är exempelvis att utevistelse reducerar stress, att det kan bidra till bättre hälsa på 

grund av att man blir mindre utsatt för sjukdomar utomhus och att man är mer fysiskt aktiv. 

Enligt sammanställningen ökar även minneskapaciteten och vistelse utomhus kan också bidra 

till förbättrad inlärnings-, koncentrations- och prestationsförmåga.  
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1.2 Uterummet och språket 

I arbete kring till exempel miljölära menar Szczepanski (2007, s. 26) att uterummet har en 

självskriven roll i lärandet. Däremot, menar författaren, att man behöver se vilka effekter 

utomhusundervisning kan få på språkundervisning och att man ska fundera kring vad det är 

man gör inomhus som lika gärna kan göras utomhus. Björklid (2005, s. 21) menar att lärande 

sker överallt, inte bara i klassrummet, alltså bör lärandet utanför klassrummets fyra väggar 

också tas vara på för att stimulera elevers språkutveckling.  

Andersson (2001, s. 38) beskriver hur Ellen Key i slutet av 1800-talet menade att eleverna 

stillasittande matades med information år efter år och att skolan på detta sätt dödar elevers 

inlärningslust. Denna undervisning som ofta benämns förmedlingspedagogik innebär, enligt 

Gibbons (2009, s. 24) att lärare är sändare och elever endast mottagare av kunskap. Denna 

undervisning försiggick enligt Key med elever sittande i bänkar och inte i naturliga lärmiljöer 

och sammanhang, vilket ledde till omotiverade elever (Andersson 2001, s. 38).  

Vygotskijs teorier har enligt Säljö (2005, s. 111, 117) och Säljö (2010, s. 66-67) präglat det 

sociokulturella perspektivet, vilket har sin utgångspunkt i språket som redskap för 

kommunikation människor emellan. Enligt Säljö är det genom kommunikationen människan 

utvecklas, formas och lär i praktiken. Gibbons (2009,s. 26) menar att det är genom 

kommunikation och samspel med andra elever som eleven kan utnyttja det som Vygotskij 

benämner som zonen för närmsta lärande, vilket innebär att eleven klarar mer tillsammans 

med en mer erfaren person. Om vi ser på skolan ur ett sociokulturellt perspektiv, menar 

Dysthe (2003, s. 48) att samtal och samverkan är en viktig utgångspunkt för lärande.  

 

Inspirerade av tidigare filosofer har flera andra tänkare och pedagoger också det sista 

århundradet fortsatt att arbeta för att skolan ska erbjuda elever möjlighet att använda 

närmiljön som lärmiljö. Andersson (2001, s. 83) beskriver hur Freinet i början på 1900-talet 

lät elever tillverka egna texter baserade på det de gjorde på utflykter, eftersom han ansåg att 

skolans läroböcker var för svåra och att eleverna inte kände igen sig i innehållet. Detta var ett 

arbetssätt som han menade gjorde eleverna till textproducenter och deras textskapande blev 

mer meningsfullt och därmed intressant. Aktuell forskning genom bland annat McInerney, 

Smyth och Down (2011, s. 4) stöder Freinets tankar då den visar att platsbaserad utbildning 

gör elever till producenter snarare än konsumenter av texter.  Genom att vara i en miljö som 

förser eleverna med relevant kunskap och erfarenhet kan eleverna få ett närmre förhållande 

till texten de producerar. På så sätt menar McInerney et al. (2011, s. 6) att skola och närmiljö 
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kommer närmre varandra och därigenom kan eleverna utveckla en känsla av större delaktighet 

till samhället. Just att ge elever en känsla av tillhörighet i samhället för att öka deras 

engagemang och göra dem till bidragande medborgare, menar Lundahl (2011, s. 45) och 

Bishop (2004, s. 65) att man kan uppnå genom att skriva och läsa om platser i närmiljön. 

 

Fägerstams (2013, s. 2) studie visar att det finns kommunikation och samarbete i innerummet 

men i högre grad i uterummet. Detta bekräftas av Herholdt (i Mygind, 2005, s. 118) som i sin 

studie också kommit fram till att elever kommunicerar mer ute. Dessutom visar Herholdts 

forskning att elever använder olika tal beroende på i vilken kontext de befinner sig, vilket hon 

menar stöds av Bakhtins teori om att talgenrer stämmer med de olika sociala kulturella 

kontexter som talet föregår i (Herholdt, i Mygind, 2005, s. 108). De kontexter hon syftar på i 

sin studie är klassrummet kontra skogen som arbetsmiljö. 

 

Vi anser att det finns ett behov för denna kunskapsöversikt för att vår egen erfarenhet från 

yrkeslivet och våra studier i vår pågående lärarutbildning visar att utomhuspedagogiken 

används i liten utsträckning i undervisningen samt är koncentrerad till få ämnen. I detta arbete 

har vi fokus på ämnet svenska men vi menar att språk är grunden för allt lärande och att 

språkande finns överallt, inte bara i svenskaundervisningen. Det väcker tankar hos oss om hur 

ett mer medvetet fokus på språk i uterummet kan bidra till bl.a. ökad språkförståelse genom 

att eleverna till exempel får stryka med handen över barken, försöka knäcka en gren och en 

kvist för att sedan verbalt formulera hur det känns.  

Vi har hittat forskning om utomhuspedagogik och även forskning kring utomhusmatematik 

och naturvetenskap utomhus. Däremot finner vi få artiklar kring språk och utomhuspedagogik 

och pga. det vill vi i vår kunskapsöversikt med hjälp av forskning sätta fokus på hur skolan 

kan jobba med språket i uterummet, främst med fokus på mål i kursplan för svenska, och hur 

användande av uterummet kan bidra till att lära och utveckla elevers språk.  
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2. Syfte 

Syftet med vår kunskapsöversikt är att beskriva lärares upplevelser av och tankar kring 

utomhuspedagogiken som arbetsplats, arbetssätt och lärprocess i elevers språkutveckling. För 

att göra det utgår vi från följande frågeställningar: 

 

 Vilka kvaliteter anser lärare att uterummet har som arbetsplats sett i förhållande till 

språk? 

 Hur kan uterummet användas av lärare som läromedel i elevers språkutveckling?   

 Hur ser forskning på uterummets och innerummets relation till varandra?   
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3. Metod 

Under arbetet med vår kunskapsöversikt följde vi tillvägagångssättet för en systematisk 

litteraturstudie som det beskrivs av Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) där vi 

fördjupade oss i litteratur inom ett avgränsat problemområde som analyserades och 

sammanställdes. Vi har då, som det beskrivs av Eriksson Barajas et al. (2013, s. 31) sökt, 

kritiskt undersökt och sammanställt utsedd litteratur systematiskt inom valt arbetsområde. 

Syftet med en systematisk litteraturstudie, menar författarna, är att vi ska lyckas kombinera 

data från tidigare studier till en sammanhängande helhet. För att göra detta valde vi i vår 

studie att fokusera på utomhuspedagogik som arbetsplats, arbetssätt och lärprocess i elevers 

språkutveckling och det är de begrepp som vi utgick från då vi studerade de vetenskapliga 

texterna systematiskt och kritiskt.   

 

3.1 Datainsamling 

Vår sökning av litteratur skedde enligt de två sökmetoder som beskrivs av Eriksson Barajas et 

al. (2013, s. 74). Den ena metoden är databassökning som i vårt fall innebar att vi sökte i 

databasen ERIC (Education Resources Information Center) och sedan fortsatte vidare i 

databaserna Summon, Swepub, Googlescholar och Uppsats.se. De sökord vi använde 

bestämdes utifrån vårt syfte. Vi upptäckte att just forskning kring utomhuspedagogik och 

språk var få till antalet, därför vidgades sökningen med hjälp av norska och engelska sökord.  

 

I en inledande fas sökte vi litteratur på Uppsats.se för att eventuellt kunna använda till att 

studera referenslistor i en manuell sökning. Här använde vi sökorden läs- och skrivinlärning, 

utomhus, outdoor, language och teaching.  

Våra sökningar i ERIC (bilaga A) gjordes med sökorden outdoor och education som vi på 

olika sätt kombinerade med language, literacy learning och elementary school. Andra 

begrepp som inkluderades var development och place-based-education. För att begränsa 

antalet träffar använde vi oss av olika inklusionkriterier. Dessa bestod av peer reviewed only, 

citationstecken, journal article och outdoor education.  

Genom sökning på Googlescholar.se med orden lese- og skriveopplaering och uteskole 

hittade vi en relevant rapport på norska. Vi använde inklusionskriteriet citationstecken runt 

första begreppet för att få fram relevant forskning. 

För att inkludera svensk forskning sökte vi på Swepub med sökorden utomhuspedagogik, 

språkutveckling och utomhus i olika kombinationer. Vi sökte också på engelska med orden 
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outdoor, education och literacy. Inklusionskriterier på denna söksida var referee-granskat och 

tidsskriftartikel. 

De olika sökningarna gav ett varierat antal träffar och de sökningar som gav under 60 träffar 

läste vi abstract på. För komplett sököversikt se bilaga A. Utifrån abstractens relevans i 

förhållande till vårt syfte fortsatte vi med vidare läsning av hela innehållet. Den mängd 

abstract som vi har gått igenom kan tyckas stor men då vi båda har stor läsvana och läser 

snabbt fann vi inga svårigheter med detta. Efter att ha läst abstracten hade vi kvar 28 texter 

som var relevanta för vidare läsning. Då vi läst texterna ansåg vi att nio av dem kunde bidra 

till att besvara våra frågeställningar. De nio kvarvarande texterna kvalitetsgranskades till stora 

delar med checklista som Eriksson Barajas et al. (2013, s. 188-192) utformat för kvalitativa 

artiklar. Trots att texterna inte innehöll alla kriterier Eriksson Barajas et al. nämner i 

checklistan så valde vi att behålla dem då vi ansåg att den vetenskapliga kvalitén var 

godtagbar. I våra sökningar har vi hittat forskning kring språk. Vi har också hittat forskning 

kring utomhuspedagogik, både som egen forskning och i samverkan med matematik och 

naturorienterande ämnen. Däremot har forskning med syfte att se på språk i kombination med 

uterummet varit svår att få tag på. Vi har därför till största del utgått från studier om 

utomhuspedagogik och i dem letat efter text kring hur uterummet kan påverka språket. Alla 

texter beskrev heller inte etiska ställningstaganden. 

 

Den andra sökmetoden som Eriksson Barajas et al. (2013, s. 74) beskriver är manuell sökning. 

Det innebär att vi studerade referenslistor i forskning som vi hittat genom databassökning. 

Denna metod användes endast för att hitta nya referenser och den forskningen användes inte 

vidare i urvalet. Vi studerade också forskares hemsidor på lärosäten, referenslistor i 

studentlitteratur och undersökte forskningsprojekt som nämnts i texter som vi fick fram 

genom databassökningar. Eriksson Barajas et al. menar att utifrån vårt arbetssätt kan man hitta 

annan litteratur passande för ämnet. Resultatet av de manuella sökningarna var, förutom fyra 

texter som använts i denna kunskapsöversikt (bilaga B), också nya sökord som vi kunde 

använda vid ytterligare databassökningar.  

 

3.2 Databearbetning 

I artikelöversikten (bilaga B) finns en tabell över den forskning som analyserades till 

kunskapsöversikten. I översikten framkommer bland annat publikationsår, författare, titel, 
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databas och syfte. Denna information bör, enligt Eriksson Barajas et al. (2013, s. 160) finnas 

med för att beskrivningen ska bli heltäckande. 

 

Vid analys av texterna följde vi de tre fundamentala arbetssätt som beskrivs av Rennstam och 

Wästerfors (2011, s. 194): sortera, reducera och argumentera. För att undvika oöverskådlighet 

belyser forskarna att man redan från början bör sortera insamlat material. Detta tog vi hänsyn 

till genom att begränsa våra sökord. Under arbetets gång läste vi materialet flertalet gånger 

samtidigt som texterna sorterades, vilket forskarna menar behövs för att få upp ögonen för 

något nytt varje gång. Redan vid sorteringen kommenterade vi i marginalen för att kunna 

påbörja vår kodning av materialet. Vi använde oss av det Kvale (2010, s. 218) benämner som 

begreppsstyrd kodning då vi utgick från redan utvecklade koder, det vill säga våra 

frågeställningar, när vi kategoriserade.   

 

Efter sorteringen ska materialet, enligt Rennstam och Wästerfors (2011, s. 202) reduceras 

eftersom allt material inte är relevant i vår kunskapsöversikt. Reduceringen handlade alltså 

om att vi valde bort icke relevant text i de slutgiltiga artiklarna. 

 

För att kunna skapa självständighet gentemot tidigare studier och teorier som vi refererat till 

är det av stor vikt att vi argumenterar och inte enbart redovisar resultat (Rennstam och 

Wästerfors, 2011, s. 206). Detta gjorde vi under resultatdiskussionen.  
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4. Resultat 

Det resultat vi presenterar har vi innehållsmässigt strukturerat efter våra frågeställningar. 

Detta kunde vi göra då vi vid sorteringen använde oss av en begreppsstyrd kodning där vi 

utgick från våra frågeställningar. De första två avsnitten svarar på vår första frågeställning där 

vi vill få svar på vilka kvaliteter läraren anser att uterummet har som arbetsplats, sett i 

förhållande till språk. Nästa avsnitt svarar på vår andra frågeställning om hur uterummen kan 

användas av lärare som läromedel i elevers språkutveckling. Slutligen ger det sista avsnittet 

oss svar på vår sista frågeställning där vi vill se på vad forskning säger om uterummets och 

innerummets relation till varandra. Till viss del finns svaret på sista frågeställningen också i 

övriga avsnitt. 

 

4.1 Språkutveckling genom mångfald av lärmiljöer  

I syfte att producera forskningsbaserad kunskap om hur utomhuspedagogik praktiseras i 

Norge genomfördes ett projekt av bland annat Jordet (2003), där information hämtades från 

en så kallad uteskola. De möjligheter som ges med närmiljön som arbetsplats uttrycks på 

följande sätt av Jordet (2003, s. 64–65); 

 

Vi snakker i bokstavelig forstand om et åpent klasserom - uten vegger, pulter og tavle og med himmelen 

som tak. ”Uteklasserommene” har sine begrensninger på enkelte områder, men de åpner samtidig mange 

nye muligheter som læringsmiljøer sammenlignet med klasserommet inne på skolen. Elevene bruker 

dermed ikke bare ett klasserom, men mange. 

 

Genom att använda närmiljön som lärmiljö ser Jordet att eleverna får tillgång till många 

klassrum med stora ytor som inte begränsas av väggar, tak eller inredning. Också Szczepanski 

(2009, s. 42) beskriver hur lärare uttrycker att klassrummet växer genom att ta vara på 

utemiljön med vatten, skog och olika slags natur i en studie baserad på intervjuer med 26 

lärare, som gjordes för att undersöka vilka uppfattningar lärare har om lärande och 

undervisning utomhus. Något man däremot bör ha i åtanke är att långt ifrån alla platser i 

närmiljön är idylliska och det kan då bli svårare för elever att känna närhet och engagemang 

till dem, vilket McInerney et al. (2011, s. 10) påpekar i sin forskning som utgår från lärare i 

Australien som använder samhället som lärarena för eleverna. Enligt forskarna kan det bero 

på att platserna är smutsiga, osäkra miljöer eller att de präglas av sociala och ekonomiska 

klyftor som ger eleverna en känsla av utanförskap eller förtryck.  
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På uteskolan har man tillgång till fyra lägerplatser. Jordet (2003, s. 59–64) beskriver att elever 

i de lägre årskurserna tillbringade ca 75 % av utedagarna i någon av dessa lägerplatser kan ses 

som alternativa klassrum, medan de 25 % resterande tillbringades i andra alternativa klassrum 

som till exempel museum, idrottsanläggningar, tempel, butiker, biograf, postkontor eller på 

skidtur. En T-baneresa till Oslo centrum eller en promenad till elevernas bostäder kunde 

också vara en lärmiljö i närmiljön. Enligt McInerney et al. (2011, s. 7-8) hämtar eleverna 

autentisk information om samhället från till exempel bibliotek, kommuncentra och lokala 

invånare. Därefter använder de den informationen till att producera texter som kan användas i 

samhället. På detta sätt uppnår man att elever utvecklar sitt läsande och skrivande genom 

ämnen som berör dem, samt att de får en omsorg och intresse för samhället de vistas i. Detta 

tillvägagångssätt beskrivs i bland annat Jordets (2003, s. 84) rapport och i Herholdts (2003, s. 

108) danska studie, som syftar till att undersöka språkgenrer i olika kontexter. Eicks (2011, s. 

797) studier i USA som undersöker språket i ämnesövergripande arbete ute, visar på samma 

upplägg vilket enligt läraren i studien också leder till att elever kan bearbeta kunskap och få 

större förståelse. 

 

Utomhus ökar ytan för lärande, vilket innebär bättre möjlighet att använda kroppen mer, ser 

lärarna i Szczepanski (2009, s. 42) studie. Lärarna menar vidare att genom tillgång till större 

yta har eleverna möjlighet att arbeta med alla sinnena och hela kroppen. Då får de till exempel 

se ett träd där det växer och hur det ser ut runtomkring, alltså lära med sinnena. Szczepanski 

(2009, s. 43) presenterar också lärares exempel på att elever kan använda sina sinnen genom 

att hoppa multiplikationstabellen och leta saker som börjar på bokstäver för att på så vis 

konkretisera lärandet och därmed minnas saker bättre genom att de gjort det, vilket också 

resultat av Fägerstam (2013, s. 16) visar i sin studie, som syftade till att få reda vilken 

potential utomhuspedagogiken har som utbildningsmetod. Också lärare i Jordets (2007, s. 

186) studie, som beskriver vad elever gör i en norsk uteskola, menar att elever måste få höra, 

se och uppleva ord både som ordbilder och helt konkret. Detta gör de genom att lukta, ta på, 

lyssna och se för att därefter beskriva och förklara vad de upplevt. Därmed blir orden och 

begreppen som de lär sig självupplevda och konkreta. Denna språkinlärning ser lärarna som 

nödvändig för att elever ska kunna lära sig läsa och skriva. Att mångfalden av ytor leder till 

mer lektionsbaserad kommunikation visar också Fägerstams (2013, s. 14) studie. Detta 

menade lärarna i studien kunde bero på att utomhusmiljön är mer neutral och får eleverna att 

slappna av. Denna avslappnade miljö kunde bero på att de stora ytorna bidrog till att eleverna 

kände att inte så många kunde höra vad de sa, vilket också Jordets (2003, s. 77) rapport lyfter.  
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Herholdts (2003, s. 59, 82) studier lägger inte så stor vikt vid ytorna utan visar att elever 

kommunicerar mer utomhus eftersom de planerade aktiviteterna där kräver mer 

kommunikation av dem. I klassrummet har läraren 91, 1 % av talartiden och den 

kommunikation som eleverna står för består bara av korta meningar (Herholdt, 2003, s. 47). 

Inne använder eleverna till större del ett skriftligt språk. Av 22 lektioner används 7-8 till läs – 

och skrivaktiviteter. Detta kan jämföras med att endast 1,5 timme av 22 lektioner används till 

läsning och skrivning ute. Den tiden innehåller förberedelser inför muntlig redovisning och 

påminner, enligt Herholdt (2003, s. 73), om det referentiella språkbruket som dominerar inne.  

 

 Lärarna i Jordets rapport (2003, s. 77) märker att alla samtal har ökat, inte bara de 

lektionsbaserade. De tycker också att samtalen ute verkar få en egen ro och kvalitet. De menar 

att det finns möjlighet för flera samtal att föregå parallellt eftersom de stora ytorna gör att det 

inte är så lätt att störa varandra där. Dessutom säger lärarna att tröskeln för samtal är lägre ute 

och att eleverna lättare delar tankar och känslor.  

Vikten av de samtalen som inte är lektionsbaserade lyfts också av Herholds studie. Både inne 

och ute har språket en fatisk funktion, vilket, enligt Herholdt (2003, s. 95), innebär att det 

används för kontaktskapande, underhållning och socialisering. Det är det språket som ger 

energi, lättar på stämningen och styrker gruppen och innebär att elever sjunger lite, skämtar 

och har vänlig konversation. Herholdt (2003, s. 81) visar att det fatiska språket håller eleverna 

till uppgiften och leder till poetiska och imaginativa yttranden. Denna språkfunktion finns 

både inne och ute men till störst del utomhus eftersom eleverna då oftast arbetar i grupper, 

vilket främjar användandet av fatiskt språk (Herholdt, 2003, s. 81). 

Lärarna i Jordets (2003, s. 205) rapport menar att i uteskolan finns en motivation som knyts 

till intresse för uppgifterna genom att eleverna är mer produktiva och skapar och utvecklar sitt 

eget lärande. Därmed behövs inte motivation i form av ros och ris eller tvång i så hög grad. 

Också Fägerstam (2013, s. 18) ser att elever verkar vara mer positiva ute.  

Denna form av motivation tror lärarna kommer av att miljön erbjuder mer kreativitet, fysisk 

aktivitet, ett lekbaserat arbetssätt och att eleverna kan vara mer självgående och därmed 

upplever större grad av frihet (Jordet, 2003, s. 205). Också lärare i Wilhelmsson, Ottander och 

Lidestavs (2012, s. 34) studie, som gjordes för att få kunskap om lärares intentioner med 

undervisning utomhus, menar att leken är essentiell och att det är viktigt med både skolarbete 

och lekfulla aktiviteter för att se skogen som en avkopplande och positiv miljö. 
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4.3 Språkutveckling genom mångfald av lärsituationer 

Större ytor ger fler miljöer och genom att ha tillgång till denna mångfald av lärmiljöer menar 

Jordet (2003, s. 65) att eleverna även får tillgång till en mångfald av lärsituationer som är 

baserade på autentiska förstahandsupplevelser och blir byggstenar i deras lärprocess. Dessa 

verklighetsbaserade upplevelserna hävdar lärarna i rapporten, enligt Jordet (2003, s. 84), 

bidrar till att eleverna skriver både mer och bättre texter. Detta gäller både grammatiskt, 

innehållsmässigt och att de lär fler ord ute som de kan använda i texterna. Just att det är 

självupplevda händelser som gör att eleverna bättre minns, tycks enligt lärarna i studien vara 

förklaringen till att de känner lust och motivation till att skriva. Det samma beskriver Eick 

(2011, s. 798). Läraren i studien beskriver att eleverna blir motiverade av upplevelser utanför 

skolan och detta leder till att de skriver både mer samt mer sammanhängande än vad de gjorde 

innan de fick hämta inspiration utanför skolan.  

 

Tillgång till skogen kan enligt O’Briens (2009, s. 50-51) forskning öka elevers motivation 

genom att nya lärsituationer inspirerar och skapar nyfikenhet. Detta kom hon fram till då hon 

genomförde en studie med 24 elever på sju skolor i Wales och England, för att få syn på hur 

utomhuspedagogik kan påverka elevers utveckling.  

 

Den mångfald av situationer och miljöer som finns ute bidrar, enligt Jordet (2003, s. 94) till 

att eleverna får uppleva varandra i nya och olika situationer och därmed hitta nya egenskaper 

hos både sig själva och medelever. Ute finns det inget rätt eller fel eller facit som ska följas 

(Jordet, 2003, s.208). Det leder till att de får positiva upplevelser och en känsla av att lyckas. 

vilket är speciellt viktigt för elever med inlärningssvårigheter, enligt Wilhelmssons et al. 

(2012, s. 36).  

 

I sin studie visar Herholdt (2003, s. 42, 59) på att utomhus erbjuds eleverna flera olika 

aktiviteter i varierad miljö där de till exempel bygger, mäter, undersöker, tillverkar och 

prövar. Till dessa lärsituationer menar Herholdt (2003, s. 59–60) att det krävs en konativ 

språkfunktion som är ett handlingsdirigerande språk. Eleverna ska till exempel kunna samtala 

om och ta reda på hur de ska göra, tänka och analysera samt kunna argumentera för sina idéer. 

De ska också kunna dirigera andra till att utföra handlingar.  
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De olika lärsituationerna som framkallar nyfikenhet och önskan om att upptäcka, leder till att 

eleverna också använder en heuristisk-explorerande språkfunktion ute (Herholdt, 2003, s. 61, 

O’Brien 2009, s. 52, Wilhelmssons et al. 2012, s. 34). Det innebär enligt (Herholdt 2003, s. 

68) att de analyserar och utforskar med hjälp av språket och kan kategorisera och berätta om 

förväntningar, kunskap och resultat.  

Som jämförelse lyfter Herholdt (2003, s. 84) den kommunikationen som föregår inne i 

klassrummen, den referentiella språkfunktionen, som är ett framställande och deskriptivt 

språk och används till exempel vid muntliga redovisningar, vid tillverkandet av en gemensam 

mindmap eller vid konfliktlösning.  

 

4.4 Uterummet som läromedel i språkutveckling 

Uterummet kan användas som ett läromedel genom att elever hämtar information, intryck, 

kunskap, material och upplevelser i närmiljön för att få inspiration till att på olika sätt 

bearbeta dessa i klassrummet.  Bearbetningen innebär oftast att ta hjälp av litteratur för att 

läsa mer eller att producera texter med utgångspunkt i det de gjort ute (Eick 2011, s. 797, 

McInerney, 2011, s. 7, Jordet, 2007, s.187, Herholdt, 2003, s.44). 

 

Jordet (2003, s. 119) beskriver att de äldre eleverna har en stödordsbok där de under 

undervisningen utomhus ritar eller skriver det de ser, gör eller upplever. I klassrummet 

används innehållet i boken till att skriva texter i olika genrer. Texten om utedagen ska till 

exempel vara upplagd som intervju, saga, tecknad serie, faktatext, dikt osv. I klassrummet 

jobbar eleverna med grammatik, syntax och tecken, vilket inte viktläggs i skogen.   

 

Till skillnad från övriga studier, ger Jordets (2003, s. 122) rapport många exempel på hur man 

kan arbeta medvetet med språket direkt i närmiljön genom att till exempel be elever leta 

substantiv, verb och adjektiv som börjar på en viss bokstav. Dessa ord, menar han, kan också 

användas till att beskriva och förklara händelser, sinnen och fenomen. Vidare ger rapporten 

exempel på att eleverna kan göra bokstäver med sina kroppar eller leta efter saker som har en 

bestämd färg, form eller storlek som börjar på en viss bokstav.  

 

 Herholdt (2003, s. 42) menar att det finns läromedel i form av rekvisita överallt i uterummet. 

Det kan användas till att utveckla det muntliga språket genom att dramatisera och ha rollspel i 

en passande miljö (Jordet, 2007, s. 188). O’Brien (2009, s. 54) beskriver bland annat växter 
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som läromedel eftersom elevernas ordförråd växer när de lär sig namnen på dem. Hon 

beskriver också uterummet i sig som ett läromedel då det inspirerar eleverna till att berätta om 

allt som de gjort och sett för sina föräldrar.  

 

Ett annat sätt att använda uterummet som läromedel är att använda texter i olika former som 

finns i närmiljön; 

 

I det urbane landskapet møter elevene tekst og bilder i reklame og informasjon, 

musikk, arkitektur, trafikkskilt osv. som er symbolske uttrykk i de fysiske omgivelsene.  

(Jordet, 2003, s. 67) 

 

Genom att ta vara på texter också i urbana miljöer, menar Jordet (2003, s.67-68) att 

eleverna får nya kunskaper om människor, samhället och kulturen. De möter också ofta 

yrken, åldersgrupper och livssituationer från sin egen närmiljö. Människorna här har ofta 

andra värdegrunder än vad eleverna möter på skolan. Detta arbetssätt i urban miljö och 

fördelarna med det i förhållande till textskapande, beskrivs också av McInerney et al. 

(2011, s.7-8) 

 

4.5 Två kontexter i samverkan  

In Susan’s class, children read about what they were learning, such as butterfly gardens 

and macroinvertebrates, and then connected this information to active experiences in 

science and the outdoor classroom to write narratives on their personal learning. 

 

Eick (2011, s. 801) beskriver hur läraren i hans studie låter eleverna läsa om vad de lär sig 

utomhus, som fjärilar. Eleverna får därefter koppla sin insamlade information till experiment i 

naturorienterande ämnen i uterummet för att slutgiltigen skriva berättelser om vad de lärt sig. 

Genom att läraren kopplar samman elevernas lärande inomhus respektive utomhus menar 

Eick att elevernas utveckling gynnas och de två kontexterna knyts samman utan glapp. Också 

i Jordets (2007, s. 194) rapport kompletterade de två kontexterna varandra genom att eleverna 

fick skriva olika slags texter av genomförda aktiviteter utomhus. De satte egna ord på 

erfarenheter och deras förstahandsupplevelser knöts samman med olika läromedel. Inomhus la 

dem sedan mer fokus på texternas innehåll och struktur. Uterummet stod för materialet medan 
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förberedelser och bearbetning skedde i klassrummet (Jordet, 2007, s. 187, 242) i kontrast till 

Eicks (2011) studie där förberedelser inomhus inte förekom nämnvärt.  

 

I Fägerstams (2013, s. 17) studie uttryckte endast en del av lärarna tankar om att de såg 

undervisning i uterummet som ett komplement till inomhusundervisningen. De menar att 

eleverna behöver uppleva att kunskaper som de erhåller inomhus går att koppla till 

verkligheten utanför klassrummets väggar för att få en förståelse av vad de håller på med. Då 

kan elevernas förståelse av de teoretiska kunskaperna inhämtade genom texter i klassrummet 

både underlättas och förankras enligt lärarna, vilket både deltagarna i Jordets (2003, s. 207) 

rapport och Szczepanskis (2009, s. 42) studie håller med om. De menar att en kombination av 

utomhuspedagogik och undervisning inomhus kan ge eleverna en starkare förståelse av 

sammanhanget mellan det konkreta och abstrakta vilket fördjupar kunskaperna hos dem. I 

Wilhelmssons et al. (2012, s. 33-35) studie var samtliga deltagares syfte med 

utomhuspedagogik att skapa en alternativ lärarena som komplement till klassrummen. Enligt 

en del lärare i studien var detta speciellt viktigt för elever med svårigheter eftersom det 

konkreta ute kan förtydliga det abstrakta inne. Detta stöds av Fägerstam (2013, s. 10) som 

menar att ett kompletterande uterum möjliggör lärförhållanden som ger fler elever chansen att 

prestera väl.  

 

Herholdts (2003, s. 108) studie visar på att bägge kontexterna behövs eftersom de muntliga 

talgenrer och språkfunktioner som används i skogen inte finns i klassrummet.  



 

 
17 

5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion  

Noggrann och omfattande sökning genom både databassökning och manuell sökning gav oss 

relevanta texter vilket resulterade i bearbetade artiklar. Styrkan med vårt val av artiklar är att 

de täcker studier från flera länder med liknande miljöer som i Sverige och kan alltså sägas 

vara överförbara till våra förhållanden. En svaghet är att de flesta studier fokuserar enbart på 

utomhuspedagogik och effekterna på språket fick vi själva söka efter i texterna.  En annan 

svaghet är att de flesta texterna utgår från deltagare med positiv syn på utomhuspedagogik 

och att få elever ingår i studierna vilket kan leda till att negativa sidor och möjliga hinder inte 

belyses. Fokus ligger på lärarnas uppfattningar och inte på elevers tankar och upplevelser. 

Trots få studier som handlar om språket i närmiljön anser vi att utvalda artiklar tillsammans 

kan ge oss svar på våra frågeställningar då de ändå berör ämnet inne i texten. 

Artiklarna har kvalitativa undersökningsmetoder vilket innebär att forskarna har fått utförliga 

svar som går mer på djupet av respondenternas uppfattningar. Svagheten är få deltagare och 

därmed minskad överförbarhet.  

För att endast få artiklar som var vetenskapligt godkända använde vi databasernas 

inklusionskriterier. De flesta forskare beskriver hänsynstagande till etiska krav och övriga 

anser vi präglas av god etik. De flesta forskare skriver att deras studier är av för liten 

omfattning för att kunna sägas vara generaliserbara. Vi anser att detta gäller för alla artiklar då 

alltför få deltagare innefattas. 

Som vi beskrev i förordet valde vi att till största delen studera alla artiklarna enskilt och 

därefter gemensamt. Fördelen är att vi var för oss bildade en egen uppfattning och kunde 

därefter ha ingående diskussioner om texterna. Hade vi istället valt att studera hälften var hade 

vi haft tid att ännu mer ingående granska texterna. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

Syftet med vår kunskapsöversikt var att beskriva lärares upplevelser av och tankar kring 

utomhuspedagogik som arbetsplats, arbetssätt och lärprocess i elevers språkutveckling. 

Resultat från alla studier visar att användande av närmiljön som arbetsplats ger större ytor, 

fler lärmiljöer och därmed fler lärsituationer. Med stöd av Björklids (2005, s. 21) tanke om att 

lärande sker överallt, tänker vi att detta resultat bör leda till att den kunskap som elever 

erhåller under skoltiden får både mer djup och bredd genom att man vidgar klassrummets 
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gränser och som Szczepanski (2007, s. 26) lyfter, funderar på vad det är man gör inne som 

man lika väl kan göra ute.  

Våra forskningsresultat av Fägerstams (2013), Jordets (2007) och Szczepanskis (2009) studier 

berör att elever som får använda både kropp och sinnen minns bättre och får en mer 

konkretiserad upplevelse vilket, enligt Jordets (2007) studie är en av grunderna till läs- och 

skrivinlärning. Detta stöder tanken om behovet av en upplevelsesbaserad skola där text- och 

icke- textbaserad praktik kombineras, som vi lyfte i bakgrunden att Szczepanski (2007, s. 28) 

efterlyser. Övervägande delen av resultaten visar att detta underlättar inlärning och skapar 

djupare förståelse för abstrakt kunskap. Däremot berör studierna inte att lärarna använder sig 

av elevernas enskilda sinnliga upplevelser som de kan få genom till exempel raster och 

fritidsverksamheter och hur de erfarenheterna hade kunnat påverka elevernas lärande på 

skolan. Skulle det kunna betyda att de sinnliga upplevelserna bör vara gemensamma eller i 

vart fall under kontroll av läraren, för att kunna användas i kommunikation i skolan.   

 

Forskningsresultat visar att undervisning i närmiljön ger eleverna förstahandsupplevelser, 

vilket ger inspiration, motivation och lust till att skriva både mer och bättre texter och gör 

eleverna till producenter istället för bara konsumenter (McInerney 2011, Jordet 2003, 

Herholdt 2003). Också Freinet (enligt Andersson, 2001) lät på tidigt 1900-tal elever producera 

egna upplevelsesbaserade texter för att de skulle känna igen sig i innehållet. Man har alltså ett 

indirekt närmande till närmiljön som läromedel genom att skriva texter om upplevelser i 

närmiljön (Jordet 2003, s. 122). Något som inte har framkommit är resultat baserade på 

elevernas meningar. Det hade varit intressant eftersom vi då hade fått en uppfattning om deras 

förbättrade resultat beror på att de tycker att det är roligare och lättare att skriva texter om 

egenupplevda händelser eller om det beror på att lärarna arbetssätt ändras när de jobbar med 

utomhuspedagogik.  

 

Vi ställer oss undrande till hur miljön fungerar som motivation om man som i till exempel 

Herholdts studie bara utgår från en skog. Alla elever växer inte upp i en skogsmiljö och enligt 

Lgr 11 (Skolverket, 2011, s.8) ska lärandet utgå från elevers bakgrund och erfarenhet. Det kan 

vara av vikt att som lärarna i McInerney et al. (2011) studie, också använda sig av det urbana 

samhället som arbetsplats, för att kunna uppnå att eleverna får större omsorg och intresse för 

samhället. På så sätt uppnår man också att elever använder sig av sin fysiska verklighet i 

skolan och den skolbaserade kunskapen kan därefter användas i deras vardag. I bakgrunden 

beskrivs att Lundahl (2011) och Bishop (2004) menar att man genom att skriva och läsa om 
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platser i närmiljön kan ge eleverna en känsla av tillhörighet i samhället och öka deras 

engagemang. Ett av skolans uppdrag är just, enligt Lgr 11 (Skolverket, 2011, s. 9) att främja 

elevers utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och 

medborgare och att förbereda dem för att leva och verka i samhället. Vi tänker att genom att 

använda arbetsplatser i hela närmiljön som till större del kan vara känd för eleverna sedan 

tidigare, kan man minska den känslan av främlingskap som McInerney et al. (2011, s. 4) och 

Freinet (enligt Andersson, 2001, s.83) menar kan karaktärisera elevers erfarenhet av skolan. 

Med tanke på McInerney et al. (2011) mening att närmiljön inte alltid är positivt betingad för 

eleverna så ser vi att de även kan ha behov av att uppleva annat än sin kända närmiljö. Ett 

annat alternativ skulle kunna vara att de får verktyg för att kunna påverka förändringar i sin 

närmiljö, vilket vi ser är viktigt med tanke på de demokratiska rättigheter eleverna har. 

 

Kommunikationens betydelse för att kunna utvecklas och lära belyses av Säljö (2005, s 

111,117) och samtliga texter i vår kunskapsöversikt har genomsyrats av tanken att de olika 

kontexterna kompletterar varandra och behövs, bland annat på grund av kommunikation. 

Detta ser vi tydligt genom Herholdts (2003) studie som visar att den skriftliga 

kommunikationen dominerar inomhus och ute dominerar den muntliga. Utemiljön verkar leda 

till fler grupparbeten som i sin tur kräver mer muntlig kommunikation, enligt resultat av 

Fägerstams (2013) och Jordets (2003) studier. Dessutom visar Herholdts (2003, s. 95) studie 

att grupparbete i tillägg ger ett socialt och kontaktskapande språk som behövs för att ge energi 

och skapa trivsel. 

Våra studier visar att samverkan av kontexter också behövs för att elever ska kunna utveckla 

olika talgenrer, vilket Herholdt menar att de gör beroende på vilken kontext de befinner sig i. 

Språket inomhus är mer framställande jämfört med språket som används i uterummet vilket 

bland annat är mer explorativt. Herholdt (2005, s. 117,120) lyfter vikten av att förankra ett 

undersökande språk inomhus men är samtidigt kritisk då hon menar att trots kunskap om 

varför det är viktigt och hur det kan göras, så sker det inte. Men skulle det kunna vara så att 

innerummet faktiskt inte har potential till att utveckla ett explorativt språk och att det inte är 

möjligt att öka det muntliga språkandet inomhus till samma nivå som ute, med tanke på de 

mindre ytorna och risk för alltför hög ljudnivå som vi nämnde inledningsvis.  
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6. Konklusion och implikation 

Vårt samlade resultat visar att uterummet har vissa kvaliteter som arbetsplats, som bland 

annat leder till användande av ett explorativt och handlinsdirigerande språk. Antalet 

grupparbeten ökar vilket förutom att ge mer lektionsbaserad kommunikation också ger mer 

rum för ett socialiserande och underhållande språk.  

Uterummet ger också möjlighet till konkretisering av ord och användande av alla sinnen och 

den språkinlärningen som sker då kan ses som nödvändig inför läs – och skrivinlärning. 

Närmiljön kan användas som läromedel både på ett direkt och indirekt sätt och detta ökar 

elevers motivation och intresse och gör att de skriver mer och bättre, både grammatiskt och 

innehållsmässigt. Detta förutsätter att de olika kontexterna samverkar. Genom att använda 

närmiljön som kunskapskälla får elever en känsla av delaktighet och intresse och omsorg för 

det samhället de bor i. 

 

Utifrån Herholdts (2003) resultat ser vi att det i vårt framtida yrkesutövande blir viktigt att ha 

i åtanke att det finns olika talgenrer som är beroende av olika kontexter för att framträda. 

Detta är viktigt för att eleverna ska få ett så brett språkregister som möjligt. Dessutom ger 

utomhuspedagogiken alla elever bättre förutsättningar för att kunna prestera väl eftersom fler 

miljöer och situationer erbjuds.  

 

All forskning som vi har använt oss av i vår kunskapsöversikt, belyser vikten av att inne- och 

uterummet ska samverka som en lärprocess men det vi saknar och ser som ett möjligt 

forskningsområde är ett belysande av svårigheter och hinder. En medvetenhet kring de 

faktorerna är nödvändig eftersom vistelse i närmiljön inte automatiskt leder till lärande och i 

värsta fall, enligt Rickinson et al. (2004, s.24), kan ett dåligt fältarbete leda till dåligt lärande.  

 

Hela vår kunskapsöversikt grundas i stort sett på lärares upplevelser, observationer och tankar 

kring skillnader i elevers prestationer i inne- och uterummet. Ett annat möjligt 

forskningsområde vore att undersöka hur eleverna själva uppfattar situationen kring 

kommunikation och textskapande i de olika rummen.  
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8. Bilagor 

Bilaga A                                                                                        Sököversikt 

Datum Databas Sökhistoria 

(inklusionskriterier) 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstract  

Intresse 

för vidare 

läsning  

2015-02-23 ERIC 

 

Outdoor education language (peer 

reviewed only, journal article, 

outdoor education) 

44 44 2 

2015-02-23 ERIC 

 

Outdoor education literacy (peer 

reviewed only, outdoor education) 

39 39 2 

2015-02-23 ERIC “outdoor  education” “literacy 

learning” 

2 2 1 

2015-02-23 ERIC outdoor education elementary 

school literacy learning 

17 17 2 

2015-02-23 Summon 

 

Utomhuspedagogik 55 55 3 

2015-02-23 Uppsatser.se Läs och skrivinlärning och 

utomhus 

1 1 1 

2015-02-23 Uppsatser.se Outdoor language teaching 8 8 5 

2015-02-23 Swepub 

 

Outdoor education (referee-

granskat, tidskriftsartikel) 

54 54 2 

2015-02-24 Swepub 

 

Utomhuspedagogik 

(tidskriftartikel) 

7 7 3 

2015-02-24 Swepub Outdoor education literacy 2 2 1 

2015-02-24 GoogleScholar 

 

"lese- og skriveopplaering” 

uteskole 

22 22 2 

2015-03-05 ERIC 

 

"Place-based education" language 

(peer reviewed only) 

23 23 2 

2015-03-09 Summon Språkutveckling uterum 0 0 0 

 

2015-03-09 ERIC 

 

Outdoor  language development 

(peer reviewed, journal article)  

35 35 2 

2015-03-09 Swepub Språkutveckling utomhus 

(referee-granskat) 

1 1 0 

  Sammanställning antal träffar 310 310 28 
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Bilaga B1       Artikelöversikt 

  

Utgivare 

Publikations-

år  

 

Databas/Sökord/ 

Inklusionskriterier/  

Författare Titel Syfte Metod Urval Resultat 

Slutsats 

1. The 

Association 

for Science 

Teacher 

Education, 

2011. 

ERIC/Outdoor 

education literacy/ 

peer reviewed only, 

outdoor education. 

Eick, C. Use of the 

Outdoor 

Classroom 

and Nature-

Study to 

Support 

Science and 

Literacy 

Learning: A 

Narrative 

Case Study 

of a Third-

Grade 

Classroom. 

Visa en lärares 

ämnesövergripande 

arbete med hjälp av 

uterummet i 

naturorienterande 

ämnen och språk. Se 

hur arbetet påverkar 

elevers testresultat i 

grammatik och läsning. 

Lärares 

logganteckningar, 

planering samt 

intervju. 

En lärare och 

hennes 

tredjeklassare 

i en skola i 

USA. 

Samverkan no/språk 

behövs vid 

vetenskapligt 

arbetssätt genom att 

elever läser, 

undersöker och 

skriver i en 

verklighetsbaserad 

kontext. Deltagande 

elevers 

läsfärdigheter i test 

var högre än för 

andra elever på 

skolan. 

2. Linköping 

universitet, 

2013. 

Manuell sökning. 

 

Fägerstam, 

E. 

High school 

teachers' 

experience of 

the 

educational 

potential of 

outdoor 

teaching and 

learning. 

Få uppfattning om 

vilka potential lärare 

kan se i 

utomhuspedagogiken. 

Intervjuer. Tolv lärare på 

högstadier i 

Sverige. 

Skolbaserade 

utomhuspedagogik 

verkar underlätta 

elevers förståelse 

samt öka trivsel, 

motivation och 

samverkan. 
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Bilaga B2                                                                              Artikelöversikt

  
3. Danmarks 

pedagogiska 

universitets 

2003. 

Manuell sökning. 

 

Herholdt, 

L. 

Sprogbrug og 

sprogfunktioner i to 

kontekster- en 

undersøgelse af det 

danskfaglige 

potentiale i 

udeundervisningen i 

naturklassen på 

Rødkilde Skole. 

Visa på vilket 

inflytande lärande i 

olika kontexter har på 

elevers muntliga 

kommunikation. 

Observation, 

ljudupptag. 

Elever och deras 

lärare i fjärdeklass i 

dansk uteskola. 

Lärare gör andra 

didaktiska val ute 

som leder till att 

fler språkgenrer 

används. 

4. Oslo 

Universitet, 

2003. 

Googlescholar/ 

"lese- og 

skriveopplaer-

ing”/ uteskole. 

Jordet, A. Lutvann-

undersøkelsen -En 

case-studie om 

uteskolens didaktikk. 

Delrapport 2: En 

undersøkelse av 

innhold og metoder  i 

uteskolen på Lutvann 

skole. 

Få forskningsbaserad 

kunskap om hur 

utomhuspedagogik 

praktiseras. 

Seminarier, 

intervju, 

grupparbeten. 

Lärare och elever i 

en uteskola i Norge. 
Metoder för 

språkutveckling 

utomhus. Hur 

lärmiljö ute kan 

berika, 

konkretisera och 

ge näring till 

undervisning i 

klassrum. 
5. Högskolan  

i Hedmark, 

2007. 

Summon/ 

utomhuspedago-

gik. 

 

Jordet, A. Nærmiljøet som 

klasserum” – En 

undersøkelse om 

uteskolens didaktikk 

i et danningsteoretisk 

og 

erfaringspedagogisk 

perspektiv. 

Synliggöra vilken 

potential 

utomhuspedagogiken 

kan ha i skolans 

utvecklingsarbete. 

Kvalitativ 

med 

seminarier, 

intervju, 

loggböcker, 

elevtexter 

mm. 

Material från tre 

olika studier 

genomförda på tre 

norska skolor som 

använder 

utomhuspedagogik. 

Metoder för 

språkutveckling 

utomhus. 

Utemiljön knyter 

ihop erfarenheter 

och skolämnen. 

Hur inne- och 

utemiljön 

samspelar. 
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Bilaga B3                                                                                             Artikelöversikt

  
6. Asia-

Pacific 

Journal of 

Teacher 

Education, 

2011. 

ERIC/"Place-

based education" 

language/ peer 

reviewed only. 

McInerney, 

P., Smyth, J. 

& Down, B. 

‘Coming to a place 

near you?’ The 

politics and 

possibilities of a 

critical pedagogy of 

place-based 

education. 

Utforskar 

platsbaserad 

utbildning med 

dess fördelar samt 

begränsning. 

Intervjuer och 

observationer. 

Okänt antal 

lärare och 

elever från 

Australien. 

Platsbaserad utbildning 

har potential att 

motivera elever att 

prestera i skolan likväl 

som att göra dem till 

engagerade 

samhällsmedborgare då 

de får möjlighet att utgå 

ifrån närmiljön runt om 

skolorna. 

7. Education 

3-13: 

International 

Journal of 

Primary, 

Elementary 

and Early 

Years 

Education, 

2009. 

ERIC/ Outdoor 

language 

development/ 

peer reviewed, 

journal article. 

O’Brien, L. Learning outdoors: 

the Forest School 

approach. 

Vilken påverkan 

har 

utomhuspedagogik 

på barns 

utveckling? 

Analys och 

sammanställning 

av observation 

gjord av lärare och 

ledare. 

24 elever, 

tre-nio år, 

från sju 

skolor i 

Wales och 

England. 

Utomhusmiljön är 

inspirerande miljö. 

Nyfikenhet skapar 

utforskande frågor. 

Elever tar initiativ till 

eget lärande och 

koncentration ökar. 

8. 

Linköpings 

universitet, 

2009. 

Manuell 

sökning. 

Szczepanski, 

A. 

 

 

 

 

 

Handlingsburen 

kunskap: Lärares 

uppfattningar om 

landskapet som 

lärandemiljö. 

 

 

 

 

Hur uppfattar lärare 

utomhuspedagogik 

och elevers lärande 

där? Vilka skäl 

finns till 

utomhuspedagogik? 

Intervju. 26 lärare på 

fyra olika 

svenska 

skolor. 

Utomhuspedagogik 

medför 

förstahandserfarenheter 

och elever kan visa 

kunskap på olika sätt. 

Fler sinnen aktiveras. 

Matematik och 

naturorienterade ämnen 

är vanligast, språk är 

inte så framträdande i 

undervisning. 
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Manuell sökning.  Wilhelmsson, 

B., Ottander, 

C., Lidestav, G. 

Teachers’ 

intention with 

outdoor 

teaching in 

school forests: 

Skills and 

knowledge 

teachers want 

students to 

develop. 

Lärares 

intentioner med 

utomhus-

undervisning. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Fyra lärare på 

fyra olika 

svenska skolor. 

 Elever behöver 

positiva 

influenser på 

känslomässigt 

och socialt 

plan, vilket de 

får ute. De får 

djupare 

förståelse. 

Inne- och 

utemiljö måste 

interagera. 
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