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Förord 
Fördelningen av arbetet mellan oss har varit följande. 
Tove Mattsson har haft huvudansvar över: 3.4, 3.5, samtliga avsnitt under 4., 6.2, 6.3, 7.1, 8, 
samt kategorisering av data. 
Josefine Rudholm har haft huvudansvar över: 3.1, 3.2, 3.3 samtliga avsnitt under 5., 6.1, 7.2. 
Huvudansvar innebär att en av oss författare har skrivit mestadelen av avsnittet. 
Vid resterande avsnitt har ansvaret delats, då båda författare skrivit ungefär lika mycket på 
dessa avsnitt. Samtliga avsnitt har korrekturlästs och redigerats av båda författare. 
 

Sammanfattning 
Följande kvalitativa studie beskriver de möjligheter och hinder några pedagoger i skolår 4-6 
uppmärksammar med utomhuspedagogik i ämnet engelska, samt de aspekter som dessa 
pedagoger erfar kan underlätta vid genomförandet av utomhuspedagogik. Utomhuspedagogik 
innebär att flytta undervisningen utomhus. Genom expectancy-value theory (förväntan-värde 
teorin) har studien försökt att beskriva och förstå vad dessa möjligheter och hinder kan 
grundas i. För att besvara forskningsfrågorna har fyra semistrukturerade intervjuer utförts 
med pedagoger verksamma i årskurs 4-6, dessa pedagoger har varierad mängd erfarenhet vad 
gäller arbetssättet. Studiens resultat visar att litteraturen inom ämnet i stora drag stämmer 
överens med de medverkande pedagogernas uttalanden. Positivt gällande möjligheterna är 
den sociala påverkan som arbetssättet har på elevgruppen. Hindren relaterar till största delen 
tid för planering samt osäkerhet inför vilket ämnesinnehåll som kan behandlas genom 
arbetssättet och hur undervisningen kan struktureras. Slutligen, gällande aspekter som kan 
underlätta vid undervisningen, relaterar dessa till pedagogens erfarenhet, samarbete med 
andra pedagoger samt kontakt med elevernas hem. 
 

Nyckelord 
Outdoor education, english as a second language, teacher development, teacher issues, 

outdoor learning. 
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1. Inledning 

Denna studie bidrar till reflektion över möjligheter och hinder med utomhuspedagogik som 

ett undervisningsverktyg i specifikt ämnet engelska. I denna studie behandlas engelska som 

främmande språk, ämnet kommer benämnas engelska. 

 

Användningen av utomhuspedagogik i grundskolan skiljer sig mellan årskurser och ämnen. 

Litteratur och forskning inom utomhuspedagogiken behandlar mestadels barn i yngre åldrar, 

exempelvis barn i förskoleåldern (Waite, 2011). Därför behandlar även många av de artiklar 

som refereras i denna studie barn i dessa åldrar. Med detta i åtanke bidrar denna studie till 

den forskning som finns inom utomhuspedagogiken, då det i nuläget finns bristande kunskap 

om hur pedagoger i skolår 4-6 upplever utomhuspedagogik. Mestadels är även forskningen 

gällande utomhuspedagogik antingen riktad allmänt mot arbetssättet eller riktad mot skolans 

matematik-och naturkunskapsämnen. Därför är många av de refererade artiklarna i denna 

studie kopplade till enbart utomhuspedagogik eller de nämnda ämnena. Denna studie siktar 

mot att i en viss utsträckning fylla i den kunskapslucka som finns i forskningen om 

utomhuspedagogik i ämnet engelska i grundskolans årskurs 4-6. 

 

Genom litteraturfördjupningen till denna studie och egna erfarenheter har det uppdagats att 

många pedagoger har en osäker inställning till utomhuspedagogik i ämnet engelska. Trots 

initialt intresse för detta arbetssätt framkommer hinder. Kommentarer, från kontakter i 

skolans värld, som författarna till denna studie har tagit del av är “man vill ha engelska 

inomhus” och “vad ska man ens göra?”, vilka exemplifierar denna osäkerhet. Norling och 

Sandberg (2015) belyser att förskollärare inte är vana vid utomhus som en miljö för 

språkinlärning, och därmed inte har den jargong eller erfarenhet som krävs för att diskutera 

kring detta. Pedagogerna i ovan nämnda studie är inte medvetna om sitt eget inflytande över 

elevernas språkinlärning utomhus. De hinder som pedagoger främst upplever med 

utomhuspedagogik är brist i struktur på lektionerna samt odisciplinerade elever (Fägerstam, 

2013). 

 

Möjligheterna, däremot, ligger i att utomhusmiljön kan ge elever unika erfarenheter och 

upplevelser, samt förstärka lärande och motivation (Carlegård, 2016; Wilhelmsson, Ottander 

& Lidestav, 2012). Utomhuspedagogik som inslag i undervisningen kan påverka eleverna 

både socialt och akademiskt (Fägerstam, 2013; Rickinson et al., 2004). Det är ett arbetssätt 
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som används i främst naturvetenskapliga ämnen och matematik, i vilka de ofta ingår i 

lärarutbildningen. Dock förekommer sällan utomhuspedagogik i ämnet engelska, trots studier 

som visar att elevers sociala och kommunikativa kompetens utvecklas av detta arbetssätt 

(Fägerstam, 2013). 

 

Relaterat till elevernas kunskapsutveckling menar Berg (2011) att utomhuspedagogiken kan 

gynna elever med läs- och skrivsvårigheter. Följande citat ur Skollagens 1 kapitel 4 § visar att 

pedagogen ska ge samtliga barn och elever förutsättningar till att utvecklas så långt som 

möjligt utifrån deras individuella behov.  
 

’’I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så 

att de utvecklas så långt som möjligt’’ (SFS 2010: 800). 

 

Även läroplanen möjliggör för utomhuspedagogik då många av de kunskaper och förmågor 

som skolan syftar till att undervisa stämmer in på arbetssättets förhållningssätt. Läroplanen 

erbjuder utrymme för utomhuspedagogiken som ett arbetssätt till att tillfredsställa elevernas 

behov av att vistas i naturen och undersöka närmiljön (Berg, 2011). Vikten av att verksamma 

pedagoger arbetar för att vidareutveckla sig själv i professionen förespråkas av Vu (2011). 

Pedagogens eget intresse till att lära kopplas till elevernas skolresultat (s. 122). Då en 

pedagog har som mål att eleverna ska tillskaffa sig ett livslångt lärande, bör även hen själv 

representera detta lärande. Utomhuspedagogik är en möjlighet till utveckling för både 

pedagoger och elever. 
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2. Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna kvalitativa studie är att redogöra för hur pedagoger i årskurs 4-6 upplever 

utomhuspedagogik i ämnet engelska. 

För att genomföra denna studie har följande tre forskningsfrågor formulerats: 

1. Vilka möjligheter med utomhuspedagogik i ämnet engelska uppmärksammar 

verksamma pedagoger i årskurs 4-6?  

2. Vilka hinder med utomhuspedagogik i ämnet engelska uppmärksammar verksamma 

pedagoger i årskurs 4-6? 

3. Vilka aspekter uppmärksammar pedagoger i årskurs 4-6 kan underlätta vid 

genomförandet av utomhuspedagogik? 
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3. Kunskapsöversikt 

Detta avsnitt behandlar centrala begrepp inom utomhuspedagogik. Genom tidigare 

vetenskapliga studier illustreras de möjligheter och hinder som finns representerade i detta 

arbetssätt, samt några aspekter som kan underlätta för utomhuspedagogikens genomförande. 

 

3.1 Utomhuspedagogik 

Begreppet utomhuspedagogik definieras av Atabay, Cicek och Palavan (2016. S. 1885) som 

“a method of experimental learning through all senses via exposure to natural environment”. 

Utomhuspedagogik handlar om en vidgad lärmiljö, undervisning utomhus, vilken betonar 

upplevelsens och gruppens roll för lärande (Stensson, 2007). Det är en miljö som inte går att 

återskapa inom klassrummets väggar (Wilhelmsson, Ottander & Lidestav, 2012). Lotta 

Carlegård, lärare i svenska och engelska för årskurs 4-9, är en kursledare i 

Naturskoleföreningens och Naturskyddsföreningens satsning Skogen som klassrum. 

Carlegård (2016) talar om att platsen där undervisningen sker ska betonas och lyftas fram då 

detta är avgörande för elevernas upplevelser inom det aktuella ämnet. Särskilt elever som har 

läs- och skrivsvårigheter kan dra nytta av att lära sig utomhus då detta fungerar som ett 

komplement till undervisningen inomhus (Berg, 2011). Det är även platsen som utgör 

skillnaden mellan utomhuspedagogik och det traditionella lärandet som sker inomhus 

(Carlegård, 2016). Däremot handlar det inte endast om att undervisningen sker utomhus, det 

krävs ett samspel mellan dessa två rum, inomhus och utomhus, då utomhuspedagogiken 

grundar sig på erfarenheter och upplevelser av olika platser i både samhället och naturen.  

 

Värdet som tillskrivs utomhuspedagogik grundas i att den ändrade miljön förstärker lärande 

och motivation, detta då eleven aktiveras med hjärna, kropp och sinnen (Wilhelmsson, et al., 

2012). Barn som regelbundet vistas i naturen mår psykiskt och fysiskt bättre, vilket flertalet 

forskningsprojekt visar (Berg, 2011). Interaktionen mellan undervisningen inomhus och 

utomhus ger eleverna en djupare förståelse för ämnet och en förnyad motivation (Frøyland, 

2010). Bronfenbrenner (1999) styrker att miljön har en stor påverkan på elevernas inlärning. 

Språkinlärning utomhus ger eleverna konkreta upplevelser som de inte får inomhus. Med sitt 

ständigt föränderliga väder och utsikter stimuleras eleverna att mediera sina upplevelser 

genom språket. Relaterat till detta menar Fraser (2007) att miljön agerar som en tredje 

pedagog i utomhuspedagogik. Alltså att eleverna tar lika mycket lärdom från själva miljön 
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som de gör från pedagogen. Utomhuspedagogik används i många delar av världen, trots att 

kontexten i lärandet är annorlunda rapporteras det att upplevelserna och erfarenheterna 

eleverna får av undervisningen är liknande (Rickinson, et al., 2004). Enligt Waite (2011) ger 

utomhusmiljön en verklig kontext då eleverna får upplevelser i en autentisk miljö. 

Utomhuspedagogik suddar ut gränserna mellan lärande i och utanför skolan, vilket bidrar till 

att eleverna tar med sig vardagslärandet in i skolan och skollärandet ut ur skolan. Detta bidrar 

till att eleverna får uppleva att det inte endast är deras lärare som förmedlar kunskap till dem, 

inlärning sker överallt. 

 

3.2 Möjligheter med utomhuspedagogik 

En aspekt pedagoger diskuterar gällande utomhuspedagogik är utifall undervisningen gynnar 

elevernas akademiska resultat eller inte. Dock visar Fägerstam och Samuelsson (2012) att 

elevernas akademiska resultat gynnas. Studien sträckte sig över tio veckor där mätningar 

genomfördes över skillnader mellan två grupper av elever i högstadiet, en som undervisats 

utomhus och en som undervisats inomhus. Den grupp som undervisats utomhus visade inga 

sämre resultat än innan studien ägde rum. Eftersom de akademiska resultaten inte påverkas 

negativt, utan snarare tvärtom, betyder det att utomhuspedagogik är ett arbetssätt som ger 

akademiska resultat. Trots många hinder, vilka presenteras senare i denna studien, finns 

resultat från andra studier där utomhuspedagogik ger positiva effekter (se exempelvis: 

Fägerstam, 2013). Nedan beskrivs några av de effekter som har betydelse för både eleven i 

sin inlärning men även för den pedagog som undervisar gruppen. 

 

Relaterat till elevernas skolresultat är on-task communication, som Fägerstam (2012) 

benämner det, vilket är en av de aspekter som förbättras genom utomhuspedagogik i specifikt 

språkundervisningen. Eleverna fokuserar på uppgiften i större utsträckning samt med större 

engagemang och deltagande i samtalet. I och med att elevens fokus är på uppgiften förbättras 

mängden begrepp och termer som hen använder för att diskutera problemet, noterar 

Fägerstam.  

 

Även hierarkin i klassen förändras då eleverna befinner sig i ett annat “rum”, vilket ger dem 

möjligheter att uttrycka andra sidor av sin personlighet. Detta, menar Fägerstam (2013), 

ligger även till fördel för relationen mellan elev-pedagog, vilken förbättras i detta 

sammanhang. Inomhus finns det regler och förväntningar som alla har på varandra, alla vet 
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“sin plats” i den hierarki som infinner sig i klassrummet (Fägerstam, 2013; Waite, 2011). 

Utomhus finns andra förväntningar på beteende som ännu inte satt sin prägel på eleverna. 

Även klimatet inomhus förbättras efter en tid med utomhuspedagogik (Fägerstam, 2012). 

Detta då eleverna lyssnar på varandra och samarbetar på ett annat sätt utomhus (Fägerstam, 

2013). Undervisningen utomhus ger eleverna möjligheter till att upptäcka nya saker om 

varandra och förändra sin roll i gruppen. Intervjuer med pedagoger tyder på att elevernas 

motivation ökar samt att de gillar att vara utomhus. Bland annat noterar Fägerstam och Blom 

(2012) att elever i gymnasiet tycker om att vistas utomhus.  

 

I intervjuer med elever framkommer det att eleverna bättre kommer ihåg innehåll och 

aktiviteter än de som undervisats på traditionellt sätt inomhus. Alltså skapar eleverna 

långtidsminnen av sina upplevelser (Fägerstam & Blom, 2012). Utomhus finns en miljö som 

känns mer avslappnande. Detta är en bekräftelse på andra studier vilka visar att inlärning som 

sker utomhus gynnas av en grön miljö då detta reducerar stress (Fägerstam, 2013). De 

lärmöjligheter som det föränderliga vädret presenterar diskuteras av Sime och Taplin (2011). 

Att i tidiga åldrar lära eleverna att regn och rusk inte är ett hinder för att vara utomhus, ökar 

chanserna att ge dem ett livslångt intresse för att vistas utomhus och vara aktiva. Om eleverna 

vänjer sig vid procedurerna som gäller vid att gå ut i dåligt väder, är de mer benägna att göra 

detta i framtiden. Bronfenbrenner (1999) menar att det föränderliga vädret även gynnar 

elevernas språkinlärning. När eleverna får konkreta upplevelser vill de prata om dem, detta 

öppnar för möjligheten att arbeta med och utveckla elevernas vokabulär om väderfenomen 

och naturen. Att koppla en konkret upplevelse till språkinlärning stärker elevernas inlärning. 

Det bildas en känsla av verklighet som gör allting mer autentiskt, det skapas även ett 

sammanhang mellan teori och praktik (Fägerstam, 2012). Vidare menar Fägerstam och Blom 

(2012) att pedagoger inte ser någon begränsning av antalet ämnen som kan undervisas 

utomhus, vilket öppnar för ämnesintegration. 

 

3.3 Stöd ur läroplanen 

Arbetssätt där eleverna har ett behov av att vistas i skolans närmiljö finns det flera exempel 

på i läroplanen, menar Berg (2011). Utomhuspedagogik är i grund av detta ett verktyg som 

kan användas för att uträtta skolans uppdrag. Följande fyra citat belyser behovet av att 

eleverna vistas i och utforskar närmiljön utomhus. Detta återfinns under rubriken Skolans 

uppdrag (Skolverket, 2016. S. 9; se även: Berg, 2011. S. 5) 
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”Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling. Detta ska åstadkommas genom en varierad och 

balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer.” 

 

‘’Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela 

skoldagen.” 

 

“En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan har i uppgift att stimulera 

elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa 

problem.” 

 

“Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan 

påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. 

Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för 

att skapa hållbar utveckling.” 

 

Det första och det andra citatet relaterar ganska uppenbart till utomhuspedagogik som 

arbetssätt. Utomhuspedagogik kan användas som en variation till den traditionella 

undervisningen då arbetsformerna förändras och den fysiska aktiviteten ökar på ett naturligt 

sätt. Eleverna sitter inte vid bänkar på en stol, utan de måste interagera med varandra och 

miljön. Eleverna aktiveras genom att tänka samt använda kroppen och sinnen till att inhämta 

kunskap (Wilhelmsson, et al., 2012). Det tredje citatet kopplas främst till elevens 

självförtroende och vilja, samt att våga tro på sin egen förmåga. Utomhuspedagogiken 

minskar risken att eleverna hela tiden kan lyssna på varandra då lyhördheten minskar 

utomhus. Fägerstam (2012) menar att när denna risk minskar vågar eleverna mer. Det bildas 

bland annat ett större engagemang och deltagande hos eleverna. Det sista citatet kopplas till 

utomhuspedagogik genom att de konkreta upplevelserna ger upphov till att eleverna befäster 

kunskaperna på ett annat sätt (Bronfenbrenner, 1999). Eleverna gynnas av att vistas i den 

situation som undervisningen syftar till att skapa förståelse för. 

 

Den traditionella typen av undervisning kan uppnå dessa uppdrag som skolan har, på ett eller 

annat sätt. Genom utomhuspedagogik däremot har dessa citat en annan innebörd och 

kunskapen befästs på ett annat sätt. Berg (2011) talar om forskning som visar på att elever 

som vistas utomhus får både bättre minne och koncentrationsförmåga. En annan aspekt som 

författaren tar upp är att eleverna tillbringar största delen av sin dagliga tid i skolan, vilket 

betyder att skolan har stor betydelse för deras hälsa. Detta är ytterligare en motivering till att 
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lämna klassrummet och gå ut. Författaren går också in på några av de olika kursplanernas 

inbjudan till att använda utomhuspedagogik i skolans verksamhet. Däremot presenterar Berg 

inget konkret kopplat till språkundervisning även om hon menar att det finns studier som 

visar att andra ämnen gynnas positivt vid nyttjandet av utomhuspedagogik. 

 

I ämnet engelska ska undervisningen syfta till att eleven bland annat utvecklar en tilltro till 

sin egen förmåga att använda språket i olika situationer (Skolverket, 2016. S. 34). 

Kommunikationen som sker i undervisningen där eleven talar engelska ska, enligt det 

centrala innehållet för engelska, innehålla; vardagliga situationer, intressen, personer, platser, 

händelser och aktiviteter (Skolverket, 2016). Gällande detta finns det ett behov av att vistas i 

olika miljöer och situationer där det kan vara aktuellt att prata om platser och händelser för att 

utveckla en språklig säkerhet. Detta, vilket Bronfenbrenner (1999) påpekar, stimulerar 

elevernas språkinlärning genom en konkret upplevelse. Att samtala om upplevelser är 

någonting som kommunikationen ska bestå av (Skolverket, 2016. S. 35). Studier visar att 

elevernas sociala och kommunikativa kompetenser gynnas av arbetssättet som 

utomhuspedagogiken har att erbjuda (Fägerstam, 2013). 

 

3.4 Hinder med utomhuspedagogik 

Pedagoger kan se elevantalet i en klass som ett hinder för utomhusaktiviteter (Atabay, et al., 

2016). Gällande detta handlar det mest om elevernas säkerhet samt risken för skador. Även 

andra studier tyder på att säkerhetsaspekter i detta arbetssätt är ett hinder (Fägerstam, 2012). 

Norðdahl och Ásgeir Jóhannesson (2014) visar att pedagoger är medvetna om den risk som 

följs av att vistas utomhus. Däremot värdesätter pedagoger möjligheten till att låta eleverna 

lära som högre än risken för att de kan komma till skada. 

 

Vidare påpekar pedagoger att de inte förmår att behålla kontrollen över alla elever under 

sådana förhållanden där de kan springa iväg och lämna gruppen (Maynard & Waters, 2007). 

Detta rapporterar även Fägerstam (2013) som en av de största farhågor pedagoger har inför 

utomhuspedagogik. Pedagoger är oroliga för att tappa kontrollen över elevgruppen, att 

lektionen ska sakna struktur och att eleverna inte kommer uppföra sig lika disciplinerat som i 

klassrummet. Vid språkinlärning utomhus har pedagogerna även mindre kontroll över 

elevernas språkanvändning (Norling & Sandberg, 2015). Waite (2011. S. 10) analyserar en 

studie av Waite, Evans och Rogers i vilken uppdagas att pedagoger kan känna mer oro inför 
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lektioner utomhus eftersom att klassrummet är mer förknippat med regler. Både pedagoger 

och elever är medvetna om de regler som gäller innanför klassrummets väggar, och 

pedagogen känner kontroll i upprättningen av dessa regler. Pedagogen har koll på elevernas 

fysiska och inlärningsmässiga beteende, samt har kontroll över vad eleverna lär sig under 

lektionen. Enligt Waite finns även risken att eleverna ska missköta sig om de lämnar 

klassrummets gränser, samt en oro över att eleverna ska missköta sig på allmän plats. 

 

Pedagoger kan sakna kunskap om vad utomhuspedagogik faktiskt är och vad arbetssättet går 

ut på, påvisar Atabay, Cicek och Palavan (2016). När pedagoger genomför lektioner utomhus 

sker övningar utan teoretisk bakgrund. Detta illustreras tydligt av Norling och Sandberg 

(2015), vars studie visar att deltagande förskollärare inte har kunskaper om hur de själva 

påverkar elevernas språkinlärning utomhus.  

 

Trots att eleverna ofta är mycket positivt inställda till utomhuspedagogik, kan pedagogen 

tvivla av många anledningar, påpekar Sime och Taplin (2011). Både nämnda författare samt 

Waite (2011) menar att individer som inte spenderar mycket tid utomhus i ung ålder ofta 

känner sig obekväma utomhus i vuxen ålder. Dessa individer har inte rutinen eller intresset av 

att vistas utomhus och undviker därmed vistelse utomhus. I kombination med detta, samt som 

fristående aspekt, kan även vädret vara ett hinder i pedagogens ögon (Sime & Taplin, 2011). 

Att bli kall och blöt vid dåligt väder ses inte som det mest attraktiva sätt att spendera en 

lektion. 

 

Ett annat upplevt hinder enligt Atabay, Cicek och Palavan (2016) är pedagogernas oro till att 

inte hålla sig till undervisningsplanen. Föräldrar är insatta i de arbetsområden skolan har för 

avsikt att undervisa, vilket gör att lärarna ifrågasätts då de väljer ut vissa delar av ett 

läromedel men ignorerar andra. Därför håller sig lärarna ofta till läromedlet och arbetar i 

undervisningens ramar med kapitel efter kapitel, vilket medför att det finns lite utrymme för 

utomhuspedagogik (2016).  

 

3.5 Aspekter som underlättar utomhuspedagogik 

För att genomföra en undervisning utomhus är det viktigt med för- och efterarbete starkt 

kopplat till undervisningstillfället (Ottander, Wilhelmsson & Lidestav, 2015). Detta visar 

ovanstående författare i en studie i årskurser 3-6 där pedagogernas intentioner med 
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utomhuspedagogik jämfördes med de kunskaper som genererats hos eleverna. I detta 

framkom det att kopplingen intention-resultat var starkast då pedagogen var mycket väl 

förberedd inför lektionstillfället (Ottander, et al., 2015). Undervisningen utomhus måste vara 

noga planerad och väl genomtänkt för goda resultat (Rickinson et al. 2004; Magntorn, 2007; 

Frøyland, 2010). 

 

Pedagogens medvetenhet om sin egen förmåga och påverkan på undervisningen är även 

kopplad till utfallet av utomhuspedagogik (Norling & Sandberg, 2015; Ottander, et al., 2015). 

Norling och Sandberg visar att förskollärare i Sverige sällan är medvetna om hur de själva 

kan påverka elevers språkinlärning utomhus. Lärarna talar mycket om interaktionen elev-

elev, men reflekterar inte över sin egen roll i inlärningen. Ottander et al. (2015) understryker 

vikten av pedagogens medvetenhet av sin egen förmåga vid undervisning utomhus. 

Pedagogen måste vara medveten om de verktyg och arbetssätt som denne har till sitt 

förfogande, annars kan gapet mellan intention-resultat bli stort (2015). Undervisningen 

utomhus lyckas när pedagogen utnyttjar sin kunskap och förmåga inom olika 

undervisningsverktyg, ämneskunskaper, elevers tidigare kunskaper, planering, genomförande 

samt för- och efterarbete. 

 

Vidare menar Sime och Taplin (2011) att det är viktigt att skapa en rutin inför 

utomhuspedagogik, främst gällande den föränderliga väderleken. Både elever och deras 

vårdnadshavare bör vara förberedda på att eleverna ska tillbringa en lektion utomhus, detta så 

att “kläder efter väder” packas ned i elevernas väska. För ytterligare förberedelser, och för att 

undvika att eleverna glömmer packa, menar Sime och Taplin att eleverna alltid bör ha ett kit 

på skolan med rent ombyte och en handduk. Detta för att försäkra sig om att de 

utomhuspedagogiska lektionerna kan ske trots regnigt eller kallt väder.  

 

Kopplat till alla ovanstående aspekter hänvisas slutligen till Fägerstam (2013). Hennes studie 

visar att både struktur och elevers disciplin förbättras efter några lektionstillfällen av 

utomhuspedagogik. Eleverna behöver en period att vänja sig vid detta arbetssätt, för att inse 

att detta ger upphov till ett alternativt klassrum. Då både pedagogen och eleverna vant sig 

följs det att strukturen på lektionen utomhus förbättras.  
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4. Teori 

Nedan beskrivs de centrala begreppen inom studiens teoretiska bakgrund, expectancy-value 

theory, vilken är vald till att analysera den data som tagits fram. Denna teori kan förklara det 

som pedagogerna uppmärksammar med utomhuspedagogik, då teorin beskriver varför 

människor utför de handlingar de gör. 

 

4.1 Teoretisk bakgrund 

Expectancy-value theory (förväntan-värde teori) är en prestationsbaserad motivationsteori 

som utvecklades av den amerikanska psykologen John W. Atkinson (Reeve, 2009). Den 

moderna tappningen av förväntan-värde teorin representeras främst av Jacquelynne S. Eccles 

och Allan Wigfield. I denna studie används Eccles och Wigfields version av förväntan-värde 

teorin då denna i nuläget är mer utvecklad och vedertagen än Atkinsons ursprungliga 

tappning av teorin. Denna teori används för att analysera människans handlingar, uthållighet i 

uppgifter, motivation inför och under uppgifter, samt hur väl uppgifterna utförs (Wigfield & 

Eccles, 2000). Varför individen väljer sina handlingar påverkas av positiva och negativa 

innebörder av handlingen samt hur väl individen själv förväntar sig utföra handlingen (Eccles 

& Wigfield, 2002). Till denna studie valdes förväntan-värde teorin eftersom den förklarar 

varför människor väljer att göra de handlingar de gör, vilket kan uppfylla denna studies syfte. 

 

För att närmare förstå förväntan-värde teorin måste begreppet prestation behandlas. Reeve 

(2009) förklarar att samtliga prestationsbaserade situationer väcker känslor inom individen. 

Dessa känslor kan vara både mycket positiva eller mycket negativa, beroende på vilka attribut 

individen kopplar till situationen. Beroende på vilka attribut och känslor individen kopplar till 

situationen, kommer individen agera olika gällande val av handling, uthållighet i en situation, 

ansträngning samt agerande vid framgång/motgång, menar Reeve. Vid positiva känslor och 

attribut inför prestationen reagerar individen målinriktat och med hopp, i raka motsatta 

situationer reagerar individen med ångest och motvilja. 

 

Förväntan-värde teorin har två övergripande begrepp som behandlas: förväntan (expectancy) 

och värde (value), med tillhörande, mer specifika, underkategorier. I följande avsnitt 

definieras dessa begrepp och deras relevans för vår analys motiveras. 
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4.1.1 Förväntan 

Förväntan behandlar de känslor, erfarenheter och åsikter individen har inför uppgiften som 

ska genomföras (Wigfield & Eccles, 2000). Reeve (2009) menar att det finns två typer av 

förväntan: efficacy, förväntan av effektivitet, och outcome, förväntan av resultat. Förväntan 

av effektivitet syftar på hur väl individen upplever att denne kan utföra en viss uppgift, 

medan förväntan av resultat behandlar sannolikheten att utförandet av uppgiften kommer ge 

ett önskat resultat (2009). Reeve menar att olika nyckelfrågor är kopplade till dessa begrepp. 

Till förväntan av effektivitet hör frågan “Kan jag göra det?”, till förväntan av resultat hör 

frågan “Kommer det att fungera?” (s. 231). 

 

Känslan av att vara kompetent inom ett område eller inför en uppgift gör individen mer 

benägen att se ett högre värde i aktiviteten samt mer benägen till att utföra uppgiften 

(Wigfield & Cambria, 2010). Om individens känsla av kompetens förändras beror detta på att 

denne känner sig mer eller mindre kompetent inför aktiviteten. Känslan av kompetens 

grundas i individens upplevda kunskap om uppgiften som ska utföras, samt om individen 

känner sig tillräckligt förberedd att utföra uppgiften (2010). Pedagogernas upplevda 

kompetens tolkas i denna studie i svar som tyder på att de känner att de har eller inte har 

tillräcklig kunskap och erfarenhet för att arbeta med utomhuspedagogik på 

engelsklektionerna. 

 

Vidare menar Wigfield och Cambria (2010) att uppgiftens svårighetsgrad uppfattas och 

påverkas olika beroende på individens förväntningar till att lyckas eller misslyckas. Det vill 

säga om individen förväntar sig att lyckas kommer uppgiften uppfattas som mindre svår, 

vilket gör att individen blir mer benägen till att välja utföra uppgiften. Detta relaterar till 

denna studie huruvida informanterna uppmärksammar att de anser att utomhuspedagogik i 

engelska är enkelt eller svårt att utföra. 

 

Alla dessa perspektiv av förväntan kopplas samman inom individen, det är sällsynt att en 

individ känner sig kompetent inför en uppgift men inte har någon åsikt om uppgiftens 

svårighetsgrad. Med detta i åtanke kommer denna studie inte skilja på dessa begrepp. 

Pedagogernas förväntan till utomhuspedagogik kommer diskuteras som helhet, och fokus 

ligger inte vid att kategorisera var förväntan ligger inom dessa begrepp. 
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4.1.2 Värde 

“Är konsekvenserna av handlingen tillräckligt viktiga för mig? Om svaret är ja, är det 

troligare att individen ska utföra handlingen. Om nej, är utförande mindre troligt.” (Wigfield 

& Eccles, 2001. S. 110; egen översättning). Värde (value) behandlar värdet som individen 

tillskriver uppgiften, om individen anser att uppgiften är värd att genomföra eller inte (Eccles 

& Wigfield, 2002). Detta grundar sig i typen av värde som individen kopplar till uppgiften 

och hur stor belöningen blir för en utförd uppgift. Eccles och Wigfield definierar fyra olika 

typer av värde en uppgift kan ha för individen: uppfyllelse (attainment value), egenvärde 

(intrinsic value), nytta (utility value) och kostnad (cost). 

 

Uppfyllelse (attainment) är det personliga värde en individ ser i en uppgift (Eccles & 

Wigfield, 2002). Uppgiften bör passa in i individens planer, självbild och/eller bilden denne 

vill visa andra; att uppgiften ger upphov till en social utveckling. Det är troligare att individen 

väljer att utföra uppgifter som till hög grad passar in i individens målbild, än uppgifter som 

motstrider denna (2002). Uppfyllelse visar sig i denna studie som att informanterna uttrycker 

att de ser utomhuspedagogik som givande och utvecklande för eleverna, samt att de ser att 

arbetssättet passar dem i deras undervisning. I denna studie kopplas uppfyllelse till huruvida 

utomhuspedagogiken kan gynna elevernas sociala utveckling i skolan, hur detta arbetssätt kan 

påverka gruppdynamiken i klassen. 

 

Egenvärde (intrinsic) behandlar det inneboende värde som individen ser i uppgiften, 

exempelvis om individen kommer bli glad av att utföra uppgiften (Eccles & Wigfield, 2002). 

Individen är benägen till att utföra uppgifter med höga andelar av detta värde på grund av de 

positiva följderna det kan ha på individens psyke (Wigfield & Eccles, 2000). Detta relaterar 

till denna studie då en pedagog med genuint intresse för utomhuspedagogik är mer benägen 

till att använda detta arbetssätt i sin undervisning. 

 

Nytta (utility) är det framtida värdet som individen ser i uppgiften, hur användbart individen 

anser att det kommer vara att utföra uppgiften (Eccles & Wigfield, 2002). Detta innefattar 

som exempel värdet i att lära sig ett annat språk om individen har som mål att flytta 

utomlands, eller, som i denna studie, värdet som inslag av utomhuspedagogik kan ha på 

elevernas framtida utbildning och lärande i engelska. Alltså, om pedagogen uttrycker åsikter 
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om att utomhuspedagogik kan stärka elevernas intresse för lärande eller ge en tydligare 

kontext som hjälper eleverna att internalisera lärandet. 

 

Kostnad (cost) anser Eccles och Wigfield (2002) vara ett av de viktigaste begreppen som 

avgör individens val. Detta begrepp är även centralt för analysen av resultatet i denna studie. 

Det är den kostnad individen betalar för att utföra uppgiften, hur mycket kraft och tid 

individen spenderar. Till kostnaden räknas alla negativa följder som associeras med att utföra 

uppgiften; hur det påverkar individen emotionellt, hur mycket kraft individen behöver 

spendera för att klara uppgiften, hur mycket negativa känslor som finns kopplat till uppgiften, 

samt vilka andra uppgifter individen väljer bort genom att utföra uppgiften (2002). Det 

övervägande som är centralt inom detta begrepp är “Är det värt det?”; är ansträngningen värt 

utfallet? Som sagt ovan är detta begrepp centralt för denna studie, och kostnad kan visa sig på 

många sätt hos informanterna. Exempelvis genom uttryck som behandlar planeringstiden för 

utomhuspedagogik, att områden i arbetsboken sätts i andrahand, eller att elevgruppen gör det 

extra krävande att utföra utomhuspedagogik. 
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5. Metod 

Nedan beskrivs genomförandet av den kvalitativa metod som valts till insamlingen av datan. 

Denna metod är semistrukturerade intervjuer och syftar till att besvara samtliga 

forskningsfrågor. Vidare förklaras även de överväganden som gjordes vid transkriberingen 

samt hur tillvägagångssättet för att kategorisera datan yttrade sig, till detta användes tematisk 

analys. Teman som behandlades i analysen var Möjligheter, Hinder och Aspekter som 

underlättar utomhuspedagogik. Dessa kategoriserades sedan in i begreppen ur förväntan-

värde teorin. 

5.1 Semistrukturerade intervjuer 

Till denna studie valdes kvalitativa semistrukturerade intervjuer istället för exempelvis 

ostrukturerade intervjuer, detta för att säkerställa en viss mån av jämförbarhet i intervjuerna 

(Bryman, 2011). Vid studier som utförs av fler än en person rekommenderar Bryman att 

använda semistrukturerade intervjuer, för att hålla varje intervju inom samma ämne (2011). 

Syftet med dessa intervjuer var att belysa de möjligheter och hinder som informanterna i 

årskurs 4-6 uppmärksammar med utomhuspedagogik i engelska. Intervjuerna syftade även till 

att redogöra för vilka aspekter som informanterna uppmärksammar kan underlätta vid arbetet 

med utomhuspedagogik. Studien fokuserade därför på de personliga åsikter och erfarenheter 

som de medverkande verksamma pedagogerna i årskurs 4-6 har gällande utomhuspedagogik i 

engelska. I intervjun har de fått reflektera över detta i samtalet med intervjuaren. 

 

Typiskt för denna form av kvalitativ intervju är att det ska ske ett naturligt samtal mellan två 

personer (Hylander, 1998 rev. 2001). Därför ska, enligt Hedin (1996, rev. 2011), intervjun 

inte bestå av exakta frågor som följs av exakta svar. Frågorna ska istället gälla samma ämne 

eller område men läggas fram som ett samtal mellan informanten och intervjuaren. Därför är 

det upp till intervjuaren att föra samtalet framåt genom att uppmuntra informanten till att 

beskriva och berätta mer specifikt. Detta för att undvika ledande frågor och svar menar 

(Hedin, 1996 rev. 2011). Bryman (2011) betonar att intervjuprocessen bör vara flexibel. Trots 

att en intervjuguide bör användas finns inget krav på att frågorna ska ställas i samma ordning 

eller i samma ordföljd. 
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5.1.1 Förarbete och urval 

Efter litteraturfördjupningen om utomhuspedagogik påbörjades struktureringen av en 

intervjuguide (Bilaga 1) som enligt Hylander (1998 rev. 2001) kan utformas utifrån det 

informanterna har gemensamt. Detta ledde till ett antagande över informanternas agerande 

och vad de troligtvis skulle samtala om, baserat på gemensamma företeelser i forskningen om 

utomhuspedagogik. Detta lades som grund för dessa semistrukturerade intervjuer. För att 

täcka delar av forskningsfrågorna som inte utforskades tillräckligt under första intervjun lades 

nya frågor fram till nästkommande intervjuer; intervjuguiden reviderades successivt.  

 

För att få kontakt med möjliga informanter mailades det först ut ett informationsbrev samt en 

samtyckesblankett till pedagoger som undervisar i årskurs 4-6 i det utvalda geografiska 

området. På samma sätt togs det även kontakt med pedagoger som aktivt arbetar med 

utomhuspedagogik i alla skolår. I mailet informerades det kort om studiens syfte och 

kontaktuppgifter för mer information. Vid kontakt skickades mer information samt förslag på 

tider för genomförande av en intervju, med hänsyn till pedagogens egna önskemål.  

 

Med bakgrund av tidigare forskning, fanns risken att informanterna hade bristande kunskap 

om utomhuspedagogik i just språkundervisning och då inte hade möjligheten att diskutera 

ämnet. Ändå ombads pedagoger som inte har någon erfarenhet inom ämnet att tacka ja. Detta 

utgjorde en risk då samtalet riskerade bli mer allmänt riktad mot utomhuspedagogik och inte 

specifikt mot ämnet engelska. Denna vetskap bidrog till de medvetna val som gjordes under 

samtalets gång, med hjälp av intervjuguiden, för att rikta samtalet mot språkundervisning och 

engelska. 

 

Totalt genomfördes fyra semistrukturerade intervjuer för den här studien där en manlig och 

tre kvinnliga pedagoger deltog. Urvalet skedde av geografiska skäl i norra Sverige och är 

delvis målstyrt med tanke på kontakten med den pedagog som aktivt arbetar med och har 

erfarenhet av utomhuspedagogik. Denna pedagog har direkt koppling till våra 

frågeställningar (Bryman, 2011). Följande tabell beskriver dessa fyra pedagoger där kön, yrke 

och erfarenhet presenteras för varje informant. 
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Tabell 1 Beskrivning av informanter 

 Kön Yrke Erfarenhet 

Informant 1 Kvinna Utomhuspedagog. Bland annat 

verksam i årskurserna 4-6. 

Arbetar aktivt med utomhuspedagogik och har 

lång erfarenhet, i skolans samtliga teoretiska 

ämnen. 

Informant 2 Kvinna Verksam i årskurserna 4-6 i ett 

mindre samhälle. 

Har erfarenhet av utomhuspedagogik, men inte i 

ämnet engelska. 

Informant 3 Kvinna Verksam i årskurserna 4-6 i ett 

mindre samhälle. 

Har erfarenhet av utomhuspedagogik, men inte i 

ämnet engelska. 

Informant 4 Man. Verksam i årskurserna 4-6 i ett 

mindre samhälle. 

Har testat arbetssättet några gånger, men inte i 

ämnet engelska. 

 

5.1.2 Ramar 

Intervjuerna genomfördes av oss båda författare. Detta med tanke på att studien genomfördes 

under en begränsad tid och för att underlätta arbetsbördan för respektive författare till denna 

studie. Vid den första intervjun förde en författare samtalet medan den andre skrev 

anteckningar för att ställa ytterligare frågor mot slutet. Båda författare till denna studie deltog 

vid första intervjutillfället. Detta för att få en delad upplevelse och chansen att ta in 

information till resterande intervjuer för att kunna diskutera nästa steg. Vid resterande tre 

intervjuer skedde genomförandet enskilt, två intervjuer genomfördes av en författare medan 

den sista genomfördes av den andre. Detta på grund av praktiska skäl. Samtliga intervjuer 

spelades in med ljudupptagning för senare transkribering.  

 

Som inledning till intervjun informerades informanterna om de forskningsetiska principer 

som gäller enligt Vetenskapsrådet (se: Vetenskapsrådet, 2002). Detta innefattade bland annat 

att samtliga informanter förblir anonyma, deltagandet var frivilligt och att endast författarna 

till denna studie tar del av ljudinspelningen från vardera intervju. Informanternas namn 

kodades vid transkriberingen, informanternas samtal med namn och platser kodades även för 

att dessa inte ska kunna kopplas till informanten. Vidare undertecknades samtyckesblanketten 

(Bilaga 2) vilken informanterna hade tagit del av i informationsbrevet. Inledningsvis lades 

även ramarna för samtalet upp, utifrån Hägg och Kuoppa (2007). Tidsramen för varje intervju 
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var 40 minuter, detta för att informanten i lugn och ro kunde ta sig tid att berätta så utförligt 

hen ville. 

 

Hedin (1996 rev. 2011. S. 6) ger konkreta förslag på tekniker som intervjuaren kan använda 

sig av. En av dessa är ‘’Personliga expert-frågor’’ där frågan exempelvis kan vara: “Vilket 

råd skulle Du vilja ge till...?” vilket är en av de tekniker som användes i denna studie. Vidare 

användes även fiktiva citat, vilka syns i Bilaga 1. Detta för att höra pedagogernas åsikter och 

erfarenheter om de möjligheter och hinder som litteratur finner att andra pedagoger 

uppmärksammar inför utomhuspedagogik. Med hjälp av dessa tekniker utarbetades fiktiva 

scenarion för att öppna upp för diskussion.  

 

5.2 Bearbetning av data 

I detta avsnitt beskrivs först de avgränsningar som gjordes vid transkriberingen följt av en 

beskrivning av analysverktyget och till sist förklaras analysen av datan. 

 

Ljudinspelningen av intervjuerna transkriberades till text. Då detta är tidskrävande fördelades 

arbetet jämnt mellan båda författare. De tre enskilda intervjuerna transkriberades av 

respektive intervjuare då detta kändes mest naturligt för den som genomfört intervjun. 

Informanterna fick beteckningen informant (I1), informant 2 (I2), informant 3 (I3) och 

informant 4 (I4). Det lades ingen vikt vid att notera pauser, omtagningar eller utfyllnadsord 

då det är tidskrävande och irrelevant för denna studie. Ett exempel på en avgränsning kan 

vara omskrivningar av hur personen börjar sin mening. Exempelvis: Informant 7: Jag, 

liksom, när eh... Jag tror att det blir en personalfråga. Då transkriberades inte alla ord som 

personen använt till att forma fram sin mening. I denna studie togs överflödiga ord bort, om 

inte tillförde någon mening, på följande sätt: I7: Jag tror att det blir en personalfråga. 

Noteringar gjordes däremot när någon gjorde någonting, en gest eller ett skratt, för att 

förtydliga innebörden av meningen. 

 

Efter transkriberingen påbörjades kategorisering av datan, genom tematiskt analys, där varje 

intervju lästes igenom samtidigt som återkommande huvudteman antecknades (jmf: Boyatzis, 

1998; Braun & Clarke, 2006). De teman som framkom var Möjligheter, Hinder och Aspekter 

som underlättar utomhuspedagogik. Dessa teman syftade till att återspegla innehållet ur ett 

specifikt stycke. När alla intervjuer hade lästs igenom gjordes ett nytt dokument där 



   19 

intervjuerna delades upp utifrån dessa huvudteman. Under exempelvis rubriken Möjligheter 

infogades samtliga citat där informanterna associerade till begreppet möjligheter på något 

sätt. Styckena delades även in enligt ett tidsspann på fem minuter ifall det var nödvändigt att 

återgå till inspelningen av en intervju. Därför benämndes även varje stycke med vem som sa 

vad, exempelvis Informant 1 (I1). Under varje huvudtema kunde det se ut på följande sätt: 

Möjligheter, Tidsspann 0-5 

(I1): “De förstärker ju varandra”. 

 

Därefter påbörjades analysprocessen till att koppla in teorin för denna studie, förväntan-värde 

teorin (expectancy-value theory). Dokumentet som innehöll de tre huvudtemana med 

informanternas olika citat användes nu till att färgkoda in de fem begreppen som teorin 

bygger på. En färg användes för vardera begrepp. 

 

Ovan har korta exempel visat på appliceringen av denna teori. Nedan följer en mer ingående 

beskrivning över hur operationaliseringen har gått till. För att använda denna teori som 

underlag för analysen i denna studie har en tabell utformats för de olika begreppen. Under 

varje begrepp beskrivs hur pedagogen kan resonera inom varje begrepp. Tabell 2 användes 

som underlag för kategoriseringen av datan. 

 

Tabell 2 Operationalisering av teorin 

 Möjligheter Hinder Aspekter 

Förväntan Tycker att det är spännande och 

nytänkande. Känner sig 

kunskapsmässigt förberedda 

inför undervisningstillfället. 

Känner att undervisningen kan 

ge det resultat som pedagogen 

förväntar sig. 

Förväntar sig att 

utomhuspedagogik är svårt att 

genomföra. Inte känner sig 

kunskapsmässigt förberedda. Inte 

anser att undervisningen kommer 

ge positiva resultat. 

Aspekter som kan förbättra 

pedagogens känsla av 

kompetens och de 

förberedelser som krävs inför 

genomförandet av 

undervisningen. 

Uppfyllelse Ser undervisningen som givande 

och utvecklande för eleverna, 

mer socialt än 

utbildningsmässigt. Eleverna tar 

till sig kunskap på ett annat sätt 

vilket gynnar deras inlärning. 

Ser inte utomhuspedagogik som 

givande och utvecklande för 

eleverna 

Aspekter som kan 

förbättra/förändra hur eleverna 

tar till sig kunskap. Aspekter 

som kan förbättra/förändra det 

sociala klimatet i klassen. 
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Egenvärde Har genuint intresse för 

utomhuspedagogik.  

Har inget intresse för 

utomhuspedagogik. 

 

Aspekter som syftar till att 

skapa intresse hos pedagogen 

Nytta Ser undervisningen som givande 

och utvecklande för eleverna, 

mer utbildningsmässigt än 

socialt. Ser det som en möjlighet 

att utveckla andra 

inlärningsmetoder. 

Undervisningen blir mer 

verklighetsförankrad. 

Ser inte utomhuspedagogik som 

givande och utvecklande för 

elevernas utbildning 

Aspekter som kan integrera 

utomhuspedagogik i 

engelskundervisningen. 

Förslag på aktiviteter som kan 

uppfylla det centrala 

innehållet för engelska. 

Kostnad Ansträngningen är värd den 

tidsmässiga och emotionella 

kostnaden.  

Planeringen tar för lång tid. 

Hindrar andra arbetsuppgifter. 

Elevgruppen gör 

utomhuspedagogik  svårt. Andra 

arbetsområden sätts i andra hand.  

Vädret ett hinder, planering 

Elever utan lämplig klädsel utgör 

ett hinder. 

Aspekter som minskar på 

kostnaden för 

utomhuspedagogik.  

 

För vidare exempel på hur kategoriseringen tillämpades på datan, se Bilaga 3. Där återfinns 

några konkreta citat från de fyra utförda intervjuerna och hur dessa har kategoriserats.  
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6. Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras resultatet utifrån vardera forskningsfråga kopplat till studiens teori, 

förväntan-värde teorin. Forskningsfrågorna är följande: 
 

Vilka möjligheter med utomhuspedagogik i ämnet engelska uppmärksammar verksamma pedagoger i 

årskurs 4-6? 

Vilka hinder med utomhuspedagogik i ämnet engelska uppmärksammar verksamma pedagoger i 

årskurs 4-6? 

Vilka aspekter uppmärksammar pedagoger i årskurs 4-6 kan underlätta vid genomförandet av 

utomhuspedagogik? 

 

I slutet av varje delavsnitt återfinns en analys tillhörande forskningsfrågan. Avslutningsvis 

sammanfattas resultatet av denna studie. Viktigt att ha i åtanke under resterande delar av 

denna studie är att endast en av informanterna har erfarenhet av att undervisa ämnet engelska 

utomhus för elever i årskurs 4-6. Resterande tre informanter talar därför utifrån de slutsatser 

de kan dra från deras erfarenhet av utomhuspedagogik i andra av skolans ämnen. 
 

6.1 Möjligheter med utomhuspedagogik 

Vad gäller förväntan är majoriteten av informanterna positiva till utomhuspedagogikens 

möjligheter, de uppmärksammar att de själva använder eller skulle vilja använda sig av 

arbetssättet. I1 menar att utomhuspedagogik kan användas i alla ämnen. I2 instämmer genom 

åsikten att det inte finns några omöjligheter i att genomföra en utomhuspedagogisk lektion i 

engelska. Vidare berättar informanten att arbetssättet kändes som ett stort projekt i början 

men att det visades vara naturligt för eleverna att arbeta utomhus, de var engagerade på 

lektionerna på ett annat sätt.  

 

Vad gäller uppfyllelse uppmärksammar I1 att utomhusmiljön bjuder in till rörelse på ett annat 

sätt än klassrummet gör, elever lär sig bättre i en miljö som de trivs med. Att kombinera den 

mer traditionella undervisningen (läsa, skriva och lyssna) med att använda alla sinnen och 

röra på kroppen, stärker den inverkan som de olika arbetssätten har på elevens utveckling.  
 

“De förstärker ju varandra” (I1). 
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Vidare om arbetssätt berättar I3 att hen närvarade vid en engelskakurs där 

specialundervisning i ämnet var ett av de moment som diskuterades. Hen berättar att för cirka 

85 procent av eleverna spelar det ingen roll vilka metoder pedagogen använder i sin 

undervisning, eleven lär sig ändå. Däremot för de resterande 15 procenten spelar det väldigt 

stor roll, den valda metoden kan vara förödande för elevens kunskapsutveckling. I3 menar då 

att en möjlighet med utomhuspedagogik kan vara att det är en kompletterande metod för 

många barn som behöver en förändring av vardagsmönstret samt för att hitta sin väg genom 

skolan. Vidare talar I3 om att barn lär sig på olika sätt och att pedagogen ska sträva efter att 

variera undervisningen för att ge alla barn goda förutsättningar att lära. Genom att undervisa 

med olika arbetssätt har pedagogen möjlighet att nå ut till fler elever. I3 menar att 

utomhuspedagogiken kan vara ett av dessa arbetssätt, för att ge eleverna fler lärmöjligheter. 

 

Ännu en möjlighet som berör uppfyllelse är att utomhuspedagogik kan ha goda effekter på 

relationerna i klassen. Detta gäller både relationer elev-elev och elev-pedagog, menar tre 

informanter. I2 uppmärksammar att dynamiken i klassen samt pedagogens fokus skiftas vid 

undervisning utomhus.  
 

“De här eleverna som annars kan vara väldigt tysta och försynta fick helt plötsligt, det blev liksom en annan roll. 

De här eleverna som man måste hyscha, alltså som är väldigt pratiga, behövde man heller inte fokusera på lika 

mycket för de hade fullt upp med att hämta det som de skulle hämta eller hjälpa sina kompisar eller bygga” (I2). 

 

I2 menar även att elevgruppen får bättre relationer inne i klassrummet efter de har haft en 

utomhuspedagogisk lektion. Hen upplever att samtliga elever är lugnare och mer trygga i sig 

själva vid dessa tillfällen. I3 uppmärksammar att även om det blir längre avstånd mellan 

eleverna, och de tror att de är ensamma, ser ändå pedagogen vad som pågår.  
 

“Man får en annan inblick i elev-relationerna när man inte är i klassrummet, då dom vet att dom blir iakttagna 

på ett annat sätt” (I3). 

 

Även I1 uppmärksammar att relationer förbättras vid utomhuspedagogik, samt att eleverna 

får fler chanser att visa sina kunskaper utomhus.  
 

“De är mer på hugget på nåt vis och det gör att relationen mellan lärare och elever blir alltså det kan växla 

mellan vem är det som vet just det här och vem är det som tar initiativ och så. Men det är hälsosamt också 

tycker jag för en klass och lärare” (I1). 
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Dock resonerar I4 att hen inte tror att elevernas relationer ändras vid utomhuspedagogik. 
 

“Det kan ju bli ett ändrat betéende att det känns närmre en rast än en lektion, hos eleverna kan jag tänka mig. 

Eh, vilket kan sätta mer krav på mig som lärare. Men att själva relationen ändras det tror jag inte” (I4). 

 

Gällande egenvärde upplevs utomhusmiljön som trevlig och inspirerande av samtliga 

informanter. I2 blir fascinerad över att ett miljöombyte, samt att göra någonting utanför det 

vardagliga normala,  kan påverka eleverna till den utsträckning som hen upplever att det gör. 

I1 upplever att de flesta pedagoger vill gå ut och utöva utomhuspedagogik, de flesta har detta 

intresse och anser att utomhuspedagogik gynnar eleverna.  
 

"Varierande grad hur mycket de känner sig säkra på att göra olika saker, men alla vill nog egentligen, eller 

nästan alla vill nog egentligen gå ut ibland med eleverna [...] Så att det finns en vilja, det gör det. Sen så är det ju 

många som känner att det inte går av olika skäl, att det finns stora hinder" (I1). 

 

Med detta citat uppmärksammar I1 att de flesta pedagoger vill gå ut och är intresserade av att 

utnyttja den miljö som finns utanför dörren, men att det är andra aspekter som utgör hinder. 

De andra aspekterna väger tyngre, med sina hinder och möjligheter, och gör att pedagogen 

inte påverkas av sitt eget intresse i valet av arbetssätt. 

 

Möjligheterna som behandlar nytta återfinns till stor del i miljöns påverkan på eleverna. I2 

uppmärksammar att miljön påverkar eleverna på ett positivt sätt då det stärker eleven och den 

framtida inlärningen. Det släpper hämningar, menar I1, när eleverna slipper 

klassrumssituationen där de kan iaktta varandra.  
 

“Man slipper bli iakttagen eller att någon lyssnar när man är ute” (I1). 

 

Om eleverna övar på att tala engelska i en parövning utomhus märks det inte lika mycket om 

de säger fel, vilket blir mer inbjudande till att våga prata engelska. I1 upplever även att 

eleverna oftast fokuserar på uppgiften om denna inte blir för komplicerad för dem. 

 

Vad gäller ämnesintegrering vid utomhuspedagogik ser I3 att det ofta blir kopplat till olika 

ämnen när pedagogen har en tanke med en övning.  
 

“Du har ett värdegrundsarbete, gruppsamarbete, någon form av idrottskoppling […] när vi gör saker har det ofta 

varit kopplat till olika ämnen på olika sätt” (I3). 
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Däremot, om det är kortare stunder med en kort övning blir det mer inriktat på något 

teoretiskt med någon form av rörelse till det, menar I3. Utomhuspedagogik är ett arbetssätt 

som bjuder in till ämnesintegrering, menar I2. Hen uppmärksammar att det är mycket enkelt 

att arbeta med många ämnen samtidigt utomhus, då miljön i sig bjuder på många 

inlärningstillfällen. Att undervisa engelska utomhus kan ge möjlighet till ämnesintegrering 

mellan fler ämnen samt därmed ge eleverna fler konkreta kunskaper i engelska relaterat till 

skolans andra ämnen. 

 

En annan aspekt med miljön uppmärksammas av I1, där elever plötsligt får hjärnsläpp bara 

för att de inte befinner sig inne i klassrummet.  
 

“Elever som absolut borde kunna någonting i multiplikationstabellen plötsligt får hjärnsläpp bara för att de inte 

är i klassrummet och håller i pennan” (I1). 

 

Skolan ska enligt I1 förbereda eleverna för framtiden, det de lär sig ska inte stanna innanför 

de fyra väggarna där undervisningen för årskurs 4-6 genomfördes. Kunskaperna och 

förmågorna måste kunna användas utanför klassrummets väggar, menar I1. I2 

uppmärksammar att ett av kunskapskraven för årskurs 6 är att eleverna ska kunna berätta om 

sin närmiljö. Gällande detta föreslår hen att klassen kan gå ut för att lära sig och använda de 

ord som beskriver den närliggande miljön runt skolan och där de bor. 
 

“Alltså att man pratar om de saker, plockar upp dem för att jämföra, en del elever kanske inte ens vet själv vad 

är skillnaden mellan sten och grus eller sand. Och så kan man visa, och så lär de sig så mycket mer av det” (I2). 

 

Orden kan senare plockas in i klassrummet, för att skapa en tydligare koppling mellan inne 

och ute. Pedagogen kan även välja att arbeta med vägbeskrivningar utomhus, för att ge 

eleverna en konkret upplevelse i att beskriva sin närmiljö på engelska, menar I2. 

 

Ytterligare aspekter ur möjligheter kopplat till nytta samt miljö är att det kan bidra till ett 

bättre minne hos eleverna, enligt det som uppdagats i denna studie. I2 vittnar om att eleverna 

kan återberätta en utomhuspedagogisk lektion då det oftast innebär att de har arbetat med 

kroppens sinnen. Hen berättar att kunskapen och förmågorna är befästa när de kommer ihåg 

saker på detta sätt, samt att detta ger tillfällen till repetition av kunskap.  
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“Eleverna kanske pratar om grejerna dagar efteråt, sedan med upprepning, då kommer det här in och de kommer 

ihåg sakerna dagar och månader efter, då har de satt den kunskapen” (I2). 

 

Kostnad är enligt informanterna det stora dilemmat för utomhuspedagogikens vara eller icke 

vara. I2 ställer sig frågan: Vad har eleverna lärt sig och behärskar när de går därifrån? Som I2 

beskriver det, kan det tar 45-50 minuter att genomföra en lektion inomhus med genomgång, 

läsning och några korta övningar på slutet.  
 

“Men frågan är vad eleverna går därifrån med. Behärskar de det som jag precis har gått igenom?” (I2). 

 

Däremot om lektionen varit utomhus kanske den tagit 30 minuter. I2 menar att om eleverna 

är ute har de ofta lärt sig mer under 30 minuter än vad de gör under 50 minuter inomhus. Det 

handlar snarare om de arbetssätt pedagogen använder, som får eleven att befästa de 

kunskaper och förmågor som undervisningen syftar till, än mängden tid eleven har till sitt 

förfogande. 

 

I3 menar att pedagogen i princip kan göra vilka övningar som helst i engelska men att hindret 

ligger i hur mycket material som ska släpas med ut. Vilja och orken att släpa med sig material 

ut och in igen. I4 överväger hindren som finns med att gå ut med eleverna men menar att det 

är värt mödan och riskerna.  

 

6.1.1 Analys 

Informanterna uppmärksammar olika synvinklar på de möjligheter som miljön för 

utomhuspedagogik kan innebära. I1 menar att utomhusmiljön gör att eleverna kan röra sig 

mer och använder kroppens alla sinnen vid inlärning. Detta speglas av Wilhelmsson, Ottander 

och Lidestav (2012), vilka menar att elevernas lärande förstärks när de lär sig utomhus och 

får aktivera både hjärna och kropp. I1 och I2 menar att eleverna befäster kunskapen bättre vid 

utomhuspedagogik, de minns mer av lektionsinnehållet och kan med lätthet återkoppla till 

tidigare lektionstillfällen om dessa var utomhuspedagogiska. I jämförelse med elever som 

undervisas inomhus lagras upplevelser och kunskaper, som inhämtas av eleverna som 

undervisats utomhus, i form av långtidsminnen då eleverna kommer ihåg aktiviteterna 

(Fägerstam & Blom, 2012). I2 uppmärksammar att utomhuspedagogik är en övervägning 

gällande tid och innehåll. Hen menar att lektionen oftast blir kortare utomhus än inomhus, 

eftersom det tar mer tid att förflyttas och starta lektionen. Dock menar I2 även att eleverna får 
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mer bestående kunskap av en kortare lektion utomhus än en längre lektion inomhus. De 

befäster kunskapen bättre i miljön som utomhuspedagogik ger upphov till. 

 

Även relaterat till utomhusmiljön uppmärksammar I2 de möjligheter till språkinlärning som 

utomhuspedagogik kan ge upphov till. Hen kopplade möjligt lektionsinnehåll till det centrala 

innehållet för engelska, vilket visar att pedagoger kan följa läroplanen även utomhus. Miljöns 

påverkan för elevernas språkinlärningen diskuteras även av Bronfenbrenner (1999). 

Utomhusmiljön stimulerar eleverna att använda språket för att beskriva och förklara de 

konkreta upplevelser de kan ta del av genom utomhuspedagogik. Både I1 och I2 vittnar om 

att eleverna samtalar om uppgiften i större utsträckning när de är utomhus. Detta utgör ett 

samband till on-task communication som Fägerstam (2012) beskriver. Eleverna fokuserar på 

uppgiften och utvecklar begreppen som hör till ämnet på ett annat sätt än inomhus 

(Fägerstam, 2012; Fägerstam & Blom, 2012).  

 

Vidare uppmärksammar I3 att utomhuspedagogik kan öppna möjligheter för en mer likvärdig 

undervisning. Hen menar att utomhuspedagogik ger en mer varierad undervisning, vilket kan 

ge fler elever goda förutsättningar till att lära. Detta återfinns i Skollagen 1 kap. 4§ (SFS 

2010:800) samt Lgr11 (Skolverket, 2016) som en av pedagogens uppgifter. Pedagogen ska ge 

samtliga elever en varierad undervisning och förutsättningar att utvecklas utifrån elevens 

individuella behov. Detta i sin tur relaterar till det Berg (2011) uppmärksammar om att 

utomhuspedagogik gynnar elever med läs- och skrivsvårigheter.  

 

Gällande relationerna i klassen uppmärksammar I2 att detta kan förändras och få goda 

effekter både för relationen mellan elev-elev och elev-pedagog. Hen beskriver att 

utomhuspedagogik även bidrar till ett förbättrat klimat inomhus då samtliga elever upplevs 

lugnare och mer trygga i sig själv. Detta beskriver även Fägerstam (2013) där studien visar att 

eleverna lyssnar på och samarbetar med varandra bättre. Detta gör även att hierarkin i 

gruppen förändras då eleverna har möjlighet att uttrycka andra sidor av sin personlighet när 

de deltar i undervisning utomhus, menar Fägerstam. 

 

6.2 Hinder med utomhuspedagogik 

De medverkande pedagogerna ser hinder i nästan samtliga kategorier, alla utom uppfyllelse. 

De hinder som berör pedagogernas förväntan behandlar till stor del att det upplevs som “ett 
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berg” att börja integrera utomhuspedagogik i undervisningen. Arbetssättet förväntas vara 

svårt. I2 reflekterar över den känsla som fanns innan hen regelbundet började arbeta med 

utomhuspedagogik i sin undervisning. Denna pedagog förväntade initialt att 

utomhuspedagogik skulle vara svårt att genomföra och kräva mer av både pedagog och klass 

än vad undervisning inomhus kräver. Att utföra utomhuspedagogik sågs som svårt då I2 inte 

visste vad detta skulle innebära i undervisningen, det var ett stort osäkerhetsmoment. För I2 

innebar steget ut att lämna den mer kontrollerade miljön som klassrummet ger, med dess 

regler och väggar, och ge eleverna mer frihet under eget ansvar.  

 

Detta är någonting som även I3 beskriver, då det är en större yta som eleverna kan röra sig på 

utomhus. För hen innebar det en större utmaning att vara utomhus då hen inte riktigt visste 

vad som kunde hända. I1, som är den pedagog med störst erfarenhet av utomhuspedagogik, 

berättar att det ibland händer saker som pedagogen inte planerat, saker som tar över lektionen 

helt och gör det omöjligt att försöka återkomma till det lektionen egentligen skulle behandla. 

I3 reflekterar vidare över att det är svårt att förutse hur eleverna kommer reagera på 

situationen, då klassrummet är mer fyrkantigt. Det krävs en annan typ av förberedelse både 

för pedagogen, men även för eleverna, då det krävs en genomgång av de ramar och regler 

som gäller utomhus för en fungerande lektion, menar I3. 

 

I4, som är vår minst erfarna informant gällande utomhuspedagogik, upplever att hen inte är 

van vid arbetssättet och därför inte använder sig av det. Förväntningarna hos denne pedagog 

är att hen inte har tillräckligt med erfarenhet och kunskap för att skapa en lyckad 

undervisning utomhus.  
 

“Det som bromsar hos mig det är att jag inte är van arbetssättet.” (I4). 

 

I4 beskriver även rutinen i undervisningen som ett hinder, att det är enkelt att köra i samma 

hjulspår och göra som man alltid har gjort. Att integrera ett nytt arbetssätt i sin undervisning 

är en process; det tar tid.  

 

Vad gäller de hinder som rör egenvärde uppmärksammades detta endast i en av de fyra 

intervjuerna som genomförts. I4 menar att en pedagog behöver intresse för att 

överhuvudtaget vistas utomhus och att vilja genomföra undervisning i denna miljö. Om 

pedagogen själv inte är intresserad av att vistas i och nyttja utomhusmiljön, blir detta ett 
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hinder för integreringen av utomhuspedagogik i engelskan. I1 upplever dock att de flesta 

pedagoger vill gå ut med sina elever, men upplever större hinder med annat. 

 

När det gäller hinder som behandlar nytta uppmärksammar I2 att engelskundervisningen är 

mycket traditionellt präglad och att detta utgör ett hinder för många.  
 

“Den är väldigt traditionell, kan jag tycka, det ska vara på ett speciellt sätt. Och det är väl många ser hinder, hur 

ska jag kunna göra det här på ett bra sätt ute?” (I2). 

 

Lektionerna har ett visst upplägg som många pedagoger följer; med glosor, läsning, lyssning 

och översättning av text. I2 resonerar kring att det är i just denna tradition som många 

pedagoger i årskurs 4-6 ser hinder med att flytta undervisningen utomhus. Hur ska man göra 

dessa moment ute på ett bra sätt? Denna tanke speglas även i I4:s förslag på aktiviteter att 

göra utomhus på engelsklektioner:      
 

“Man kan ju gå ut och ha glosförhör om vädret är bra” (I4). 

 

Ett annat hinder som uppmärksammas, av I2, är att i engelskundervisningen måste vissa saker 

skrivas och arbetas med på andra sätt, vilket kan uppfattas som ett hinder då allt inte kan 

utföras utomhus. Även I1 uppmärksammar detta: 
 

“Ganska mycket av språkundervisningen går ut på att läsa, man har text eller att man skriver och läser. Och det, 

jag är inte någon stor vän av att ha med penna ut, men det beror ju också på att vi har det klimat vi har. Det är 

kanske en månad på våren och en månad på hösten som det är möjligt. Då, och det är väl egentligen ett ganska 

stort hinder, just det här att det är inte så mysigt att stå still en sån här dag som det var idag, med 29 minusgrader 

imorse.” (I1). 

 

Som nämnts tidigare är kostnad centralt i denna studie, alltså den kostnad pedagogerna i 

denna studie upplever krävs för att använda sig av utomhuspedagogik i 

engelskundervisningen. Något som samtliga informanter diskuterade var just tidsaspekten 

med utomhuspedagogik, att det kostar tid att utföra undervisning utomhus. I2 menar att det är 

svårt att förändra undervisningen i engelska när det bara är 110 minuter av skolveckan som är 

tilldelat ämnet. Ett hinder som pedagoger kan uppleva är att utomhuspedagogik kostar för 

mycket av dessa 110 minuter, och att pedagogerna i och med detta inte hinner arbeta med allt 

som ska ingå i elevernas utbildning i engelska.  
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“Engelska har få minuter per vecka och man hinner inte jättemycket [...] Då blir det klassrummet istället.” (I2). 

 

I1 speglar detta uppmärksammande i nästa citat. Hen menar att vissa pedagoger säger att de 

inte hinner använda sig av utomhuspedagogik och att “tröskeln är lite för hög” för dem att ta 

sig över i syfte att börja integrera utomhuspedagogik i sin undervisning. Enligt I1 upplever 

pedagoger att de förlorar tid då de går ut med eleverna, att utomhuspedagogik kostar tid från 

den vanliga undervisningen inomhus.  
 

“En del säger väl att de inte riktigt tycker sig hinna eller att tröskeln är lite för hög. [...] Och då tänker man att 

man liksom går miste om tid när man går ut, men i själva verket så är det ju faktiskt så att man kan göra det man 

ändå ska göra, fast man gör det utomhus”. (I1). 

 

I3 beskriver samma sak, att utomhuspedagogik kostar tid från den vanliga undervisningen 

inomhus men menar att eleverna måste få chansen att tänka bortom och utanför lådan. Hen 

berättar att det tar tid från lektionen att exempelvis diskutera ett matematiskt problem 

utomhus och att det blir problematiskt om pedagogen tänker att diskussionen, som är viktigt 

för elevens utveckling, tar tid från den planerade undervisningen som skulle fortsatt inomhus. 
 

“Då har jag ju ett problem, men om jag ser bortom den och tänker att jag måste ge eleverna lite liksom 

möjligheter att tänka utanför lådan”. (I3). 

 

I4 diskuterade under sin intervju att hen ser logistiken med ytterkläder och förflyttning som 

ett hinder för utomhuspedagogik. På grund av denna förflyttning skulle informanten använda 

sig av skolgården då det ligger geografiskt närmare och tar kortast tid att förflytta sig till.  
 

“Jag tänker mer alltså praktiskt. Flytta på barn (skrattar) det dit dom ska. Så det är ju sådant som tar lite tid” (I4). 

 

Gällande den mer emotionella kostnaden uppmärksammar I3 elevgruppens vikt i 

utomhuspedagogik. Hen menar att det kan vara krävande både emotionellt och resursmässigt 

att utföra utomhuspedagogik med vissa elevgrupper. Detta då enskilda elever kräver mer av 

pedagogens fokus för att hålla sig till de riktlinjer som sätts upp för tillfället. I1 

uppmärksammar vid intervjutillfället att pedagogen känner sin klass och vet vad som bör 

fungera både i och utanför klassrummet. Detta hinder är därmed inte universellt, utan beror 

på de individer som ingår i klassen, samt hur pedagogen väljer att agera utifrån de 

förutsättningar som finns. Att utföra utomhuspedagogik med en grupp motsträviga individer 
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kan kosta genom att pedagogen måste lägga ned mer energi på förberedelser och struktur, 

alternativt kan de kosta tid och energi för en eventuell resursperson som följer med ut på 

lektionen. I4 menar att detta kan vara en broms hos många.  

 

Informanterna I1, I2 och I3 diskuterar i sina intervjuer att elevernas klädsel samt vädret kan 

utgöra hinder för att utföra utomhuspedagogik.  
 

“Barnen kanske har lite dåligt med kläder” (I1). 

 

“Man måste se till att eleverna har kläder.” (I2). 

 

“Det som jag kan känna är största tröskeln att komma över är att se till att alla elever har vettiga kläder, lämplig 

utrustning” (I3). 

 

Utan god kontakt med elevernas hem finns en risk att eleverna glömmer ta med sig lämplig 

klädsel för att vistas utomhus. Vädret kan utgöra ett hinder, enligt I1 och I4, då det ofta är 

kallt eller regnigt i norra Sverige och därför inte optimalt för att vara utomhus under längre 

perioder. I2 ser dock varken kläder eller väder som ett stort hinder. Hen menar att eleverna 

förväntas att vara utomhus på rasterna och därför bör ha med sig lämplig klädsel varje dag. 

Denne informant ser inte heller kyla som ett hinder, hen menar att snön ger många 

möjligheter för utomhuspedagogik.  
 

“Alltså snön ger så oändligt mycket möjligheter [...] Finns inget dåligt väder” (I2). 

 

Dock anser I2 att regn kan utgöra ett hinder och väljer då att flytta den utomhuspedagogiska 

lektion till ett annat tillfälle. 

 

6.2.1 Analys 

Utomhuspedagogik förväntas vara svårt att genomföra, det blir ett osäkerhetsmoment för 

pedagogen att inte veta hur eleverna kommer agera utomhus. Detta är i enlighet med tidigare 

forskning inom ämnet (jmf: Maynard & Waters, 2007; Fägerstam, 2013; Waite, 2011). 

Pedagogen har mindre uppsyn över eleverna utomhus, vilket medför oron över att de inte kan 

behålla kontrollen över gruppen (Maynard & Waters, 2007). Detta upplevde I3 vara ett 

hinder när hen började integrera utomhuspedagogik i undervisningen. Hen visste inte hur 

eleverna skulle agera när de fick en större yta att röra sig på, vilket kan öka risken för att 
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eleverna missköter sig eller lämnar gruppen. Detta är en av de största farhågorna pedagoger 

upplever inför utomhuspedagogik (Fägerstam, 2013). I3 uppmärksammar även att ett hinder 

kan vara att det inte finns lika tydliga regler utomhus som inomhus. För att utöva 

utomhuspedagogik lämnar pedagog och elever klassrummets regler och inramning. Detta 

speglar Waite (2011), inomhus är präglat av de regler som gäller i klassrummet, regler som 

eleverna är medvetna om och som pedagogen känner kontroll i upprättelsen av. Samtliga 

informanter menar även att elevgruppen kan utgöra ett hinder för att utföra 

utomhuspedagogik.  

 

Det finns en rutin vad gäller undervisningen i alla ämnen, tendensen för att köra i samma 

hjulspår, som I4 beskriver det, är ganska stor. Engelska är väldigt traditionellt präglad med att 

läsa i läromedel, skriva översättningar och träna på glosor. Läromedlen är på så sätt en 

trygghet och enkla att följa. I dagsläget är även vårdnadshavare ganska insatta i skolans 

arbetsområden och det eleverna lär sig under veckorna. Därför finns det en tendens till att 

pedagogerna känner oro inför att lämna undervisningsplanen där kursboken styr 

undervisningen, menar Atabay et al. (2016). Det är många texter som ska bearbetas med 

tillhörande övningar där eleverna skriver samt glosläxor varje vecka. Detta utgör en standard 

för hur engelskundervisningen ser ut och hur den länge har sett ut. Pedagogerna ifrågasätts 

om de avviker från denna standardiserade form av undervisning i engelska. Därför håller sig 

pedagogerna ofta till läromedlet där de betar av kapitel för kapitel. Detta medför att utrymmet 

för utomhuspedagogik är mycket liten (Atabay et al., 2016). 

 

Relaterat till detta påpekar I2 att engelskämnet är tilldelad relativt få undervisningstimmar, 

där 110 minuter ska räcka till att eleverna ska inhämta kunskap och haft möjligheten att träna 

på de förmågor som finns i det centrala innehållet. Enligt timplanen för ämnet engelska ska 

undervisningen förläggas på 220 timmar under ett läsår1. I jämförelse med matematiken som 

ska förläggas under 410 timmar är detta relativt kort tid att utföra undervisningen.  

 

Vad gäller kostnaden för att utföra en utomhuspedagogisk undervisning är det viktigt att 

reducera de risker som direkt utgör ett hinder till att eleverna inte kan vara med i 

undervisningen. Då handlar det kanske främst om att eleven inte har med sig lämplig klädsel 

                                                
1 Timplaner för grundskolans ämnen, enligt Skolverket. (Hämtad: 2018-04-27) 
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/timplan  

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/timplan
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för utevistelse. Att eleverna glömmer eller inte har med sig kläder menar Sime och Taplin 

(2011) går undvika genom att eleven har extrautrustning på skolan. 

 

6.3 Aspekter som underlättar utomhuspedagogik 

Gällande förväntan och egenvärde uppdagades ingenting som relaterar till denna 

forskningsfråga.  

 

En aspekt rörande uppfyllelse uppmärksammar I2. Hen menar att pedagoger kan använda 

utomhuspedagogik i engelska som ett motivationshöjande verktyg.  
 

“Det är lättare att motivera dem att lära sig då man kan gå ut sen. Nu gör vi det här inne för imorgon kommer vi 

gå ut” (I2). 

 

Om eleverna vet att kunskaperna de arbetar med inomhus behövs när de går ut, höjs deras 

motivation till att lära sig dessa saker. Detta fungerar likadant om de ska använda 

kunskaperna de får utomhus. Denna motivation påverkas positivt av att de flesta elever tycker 

om att ha utomhuspedagogik och vill göra bra ifrån sig när de får gå ut. I2 menar även att 

eleverna kan se sin egen kunskapsutveckling med utomhuspedagogik. Att referera tillbaka till 

lektioner som utförts utomhus kan hjälpa eleverna att komma ihåg kunskaper och därmed 

repetera dem för att vidare cementera kunskapen.  

 

När det gäller aspekter utifrån nytta uppmärksammas några praktiska undervisningsmetoder 

som pedagoger kan använda sig av under engelsklektioner. Både I1 och I2 uppmärksammar 

att utomhuspedagogik inte enbart betyder att lektionen ska vara utomhus, utan 

undervisningen kan ske i lokaler som inte är elevernas klassrum. Exempel på detta, som 

uppmärksammas av I1, är att besöka ett museum eller en affär.  Detta för att samtala med 

människor och ta reda på saker, samt för att ge eleverna en mer konkret, verklighetsbaserad 

kunskapsbildning än den de får i klassrummet. 
 

“Det är ju inte bara att vara i skogen utan det finns andra ställen […] affären eller muséet, fantasin sätter 

gränsen.” (I1). 

 

“Utomhuspedagogik behöver ju inte alltid vara ute” (I2). 

 



   33 

I1 uppmärksammar i sin intervju att för- och efterarbete är viktigt för undervisning utomhus. 

Detta för att ge eleverna ett tydligt upplägg på lektionen, vilket hjälper dem att befästa 

kunskapen. I2 upplever däremot att för- och efterarbete endast är nödvändigt till vissa 

lektioner. Beroende på målen för lektionstillfället väljer hen ibland att inte använda sig av 

för- och efterarbete, då den huvudsakliga uppgiften både kan startas upp och knytas ihop 

utomhus.  

 

I3 uppmärksammar under sin intervju några metoder för att minska på den kostnad som 

undervisning i utomhuspedagogik kan medföra. Hen menar att ju fler gånger en pedagog 

utför utomhuspedagogik desto mer säker blir både pedagog och elever. Utomhuspedagogik 

innebär “mer frihet under ansvar” menar I3. Detta uppmärksammar även I1:  
 

“Det stärker ju ansvarstagandet så att så småningom har man ju byggt upp en ganska bra apparat för att få till ett 

självständigt arbete” (I1). 

 

De första gångerna utomhus kan bli stökiga och sakna den struktur som infinner sig i 

klassrummet. Eleverna lär sig dock att ta detta ansvar, vilket minskar på både den tidsmässiga 

och emotionella kostnaden som kan upplevas som ett hinder.  

 

I3 uppmärksammar även att kommunikationen med elevernas hem är en central aspekt som 

kan underlätta för utomhuspedagogik. Med en god kommunikation minskas risken att 

eleverna inte tar med sig lämplig klädsel för att vistas utomhus. Även detta är någonting som 

förbättras ju fler gånger pedagogen utför utomhuspedagogik, med kontinuerlig kontakt med 

elevernas hem och tydliga direktiv för vad eleverna behöver ha med sig till skolan. I3 

rekommenderar även att ordna extra kläder och utrustning som finns redo på skolan. Detta för 

att försäkra sig om att de elever som glömmer ta med lämplig klädsel kan vara med utomhus 

utan att frysa eller bli blöta.  

 

Även den kostnad som planeringstiden medför kan minskas, enligt informanter I1 och I2. I1 

menar i sin intervju att samarbete med kollegor kan minska på planeringstiden och göra det 

enklare för pedagoger att komma på idéer för uppgifter och upplägg. I2 understryker i sin 

intervju att hen inte upplever att planering inför en utomhuspedagogisk lektion tar längre tid 

än planering för en lektion inomhus. I2 upplever att planeringen för en utomhuspedagogisk 

lektion i många fall är enklare och tar kortare tid än en lektion inomhus.  
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“Hade jag varit tvungen att sitta med all planering, traditionellt eller hur jag ska uttrycka det, då tror jag nog att 

utomhuspedagogiken hade varit lättare än vanliga faktiskt” (I2). 

 

Även i detta fall är det vanan att använda sig av utomhuspedagogik som underlättar och 

kortar ned planeringstiden, och därmed minskar på den kostnad som pedagoger kan uppleva 

som ett hinder för att integrera utomhuspedagogik i engelskundervisningen. Även I1 

resonerar kring planeringstiden för utomhuspedagogik. Hen menar att det är beroende av 

mängden erfarenhet av utomhuspedagogik som pedagogen har, denna aspekten är avgörande 

för hur enkelt det är att planera undervisningen inom detta arbetssätt. 
 

“Det beror kanske på att man inte gör det så ofta och då tar det ju mera tid. Men eh, annars är det väl inte, det är 

ju inte mer tidskrävande än att jobba inne och lämna läroboken inne. Men inne har man ju ofta läroboken” (I1). 

 

6.3.1 Analys 

Precis som Frøyland (2010), menar I2 att utomhuspedagogik kan stärka elevernas motivation 

till lärande, samt ge dem möjligheter att vidare cementera kunskapen. Detta kan ge upphov 

till att eleverna är motiverade till att lära sig då de vet att de kommer använda sig av 

kunskapen vid ett senare tillfälle. Arbetssättet kan därmed ha en motivationshöjande effekt 

och som en belöning för eleverna. De flesta elever gillar att vara utomhus (Sime & Taplin, 

2011; Fägerstam & Blom, 2012). Detta är någonting pedagoger kan ta tillvara på för att 

motivera eleverna till inlärning och en livslång glädje till att vistas utomhus. 

 

Vidare talar samtliga informanter om planeringen för utomhuspedagogik. För- och efterarbete 

presenteras i tidigare forskning som en ytterst nödvändig aspekt för utomhuspedagogik (jmf: 

Ottander, Wilhelmsson & Lidestav, 2015; Rickinson et al. 2004). Detta ger även I1 bifall i, 

hen menar att noggrann planering och återkoppling inomhus ger eleverna en tydlig struktur 

som leder till att de befäster kunskapen. Motsägande detta menar I2 att för- och efterarbete 

inte alltid är viktig för utomhuspedagogik. Hen väljer ibland att endast utföra uppgifter 

utomhus, om det passar för lektionsupplägget. Denna informants svar går emot den norm som 

finns inom forskningen då den inte speglas av litteraturen.  I1 uppmärksammar att det 

underlättar bland annat planeringstiden om pedagoger tar hjälp av varandra. Det kan upplevas 

som enklare att planera om de bollar idéer med varandra. Hen menar även att planeringen 

inför lektioner utomhus blir enklare ju mer erfarenhet pedagogen har av arbetssättet. Detta 
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synsätt återfinns i Fägerstams studie (2013), att erfarenhet är nyckeln till hur pedagoger 

upplever utomhuspedagogik. 

 

Relaterat till erfarenhet menar informanter I1 och I3 att de första gångerna pedagogen 

använder sig av utomhuspedagogik kan lektionen upplevas som stökig och ostrukturerad. 

Detta är dock någonting som förbättras med erfarenhet och rutin, ju fler gånger arbetssättet 

utförs desto mer vana blir både pedagog och elever. Även Fägerstam (2013) uppmärksammar 

detta, det krävs att eleverna upplever förändring och nya sätt att arbeta på kontinuerligt för att 

vänja sig vid detta. 

 

Konkreta aspekter som underlättar för utomhuspedagogik som diskuterades under 

intervjuerna speglas bland andra av Sime och Taplin (2011). Dessa innefattar rent logistiska 

aspekter. I3 nämner, precis som Sime och Taplin (2011) att det är viktigt att reducera risken 

till att eleverna glömmer ta med lämpliga kläder. Ett sätt att göra detta är att förbereda ett kit 

med kläder som eleverna kan använda sig av för att försäkra sig om att den planerade 

lektionen kan bli av.  

 

6.4 Sammanfattning av resultat 

De möjligheter som de medverkande pedagogerna i årskurs 4-6 uppmärksammar med 

utomhuspedagogik i engelska är att arbetssättet kan stimulera språkinlärning samt att mål ur 

läroplanen går att uppfylla genom utomhuspedagogik. De uppmärksammar att 

utomhuspedagogik har en god effekt på de sociala relationerna i klassen och stimulerar 

eleverna till att befästa kunskap bättre än inomhus. Eleverna vågar prata med varandra 

utomhus, vilket stimulerar deras språkinlärning, även miljön som återfinns utomhus verkar 

för att stimulera eleverna till att prata. De medverkande pedagogerna uppger att de kan arbeta 

med moment ur det centrala innehållet för engelska genom utomhuspedagogik. Arbetssättet 

förändrar hierarkin i klassen, eleverna får visa och se en annan sida av sig själv och sina 

klasskamrater. De diskuterar med varandra på ett annat sätt utomhus än inomhus, det skapas 

även ett lugn i klassen. Genom utomhuspedagogik befäster eleverna kunskap på ett annat sätt 

än inomhus, då de får lära sig med kroppens sinnen genom konkreta upplevelser. Detta gör 

att det skapas långtidsminnen av den kunskap eleverna får genom utomhuspedagogik.  
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De hinder som de medverkande pedagogerna i årskurs 4-6 uppmärksammar med 

utomhuspedagogik i engelska är osäkerheten inför arbetssättet, hinder relaterat till 

elevgruppen, undervisningstraditioner, samt tid. Inför integreringen av utomhuspedagogik är 

många pedagoger osäkra över vad arbetssättet innebär. De vet inte hur eleverna kommer 

agera eller hur svårt det kommer att vara med att undervisa utomhus. Utomhuspedagogik 

upplevs som någonting stort att ta sig an. Elevgruppen i sig kan upplevas som ett hinder, då 

risken finns att eleverna ska missköta sig eller försvinna. Reglerna som gäller inne i 

klassrummet är inte lika självklara utomhus. Även de undervisningstraditioner som finns i 

ämnet engelska uppmärksammas som ett hinder för utomhuspedagogik. De läromedel som 

används i engelska behandlar alla delar av det centrala innehållet, och vissa pedagoger 

upplever att de förlorar undervisningstid om de går ut under lektionstid. Även den timplan 

som finns för ämnet engelska ses som ett hinder. 

 

De aspekter som kan underlätta för utomhuspedagogik som de medverkande pedagogerna i 

årskurs 4-6 uppmärksammar handlar om vana, samarbete, motivation, för- och efterarbete 

samt kontakt med elevens hem. Att ha i åtanke är att dessa aspekter inte gäller för ett specifikt 

ämne utan är kopplat till utomhuspedagogik rent allmänt. Pedagoger som ofta integrerar 

utomhuspedagogik i undervisningen och gör det till en vana underlättar för planeringen samt 

genomförandet av lektionen. Detta hänger ihop med pedagogens erfarenhet. Det underlättar 

även att ta hjälp av kollegor vid planeringen av undervisningen för att minska tidsåtgången. 

Vanan gäller inte bara för pedagogen utan även eleverna, då hela proceduren och strukturen 

av lektionen stärks genom upprepning. Utomhuspedagogiken kan även användas till att höja 

motivationen hos eleverna, vilket kan underlätta då eleverna blir mer engagerade till att lära. 

För- och efterarbete med ett tydligt upplägg kan även vara viktigt i detta arbetssätt, för att 

förstärka befästningen av elevens kunskaper. Även elevernas rutiner kring klädsel är det 

viktiga att skapa en vana runt, då detta är en förutsättning för utomhuspedagogik. Det är 

centralt att ha en god kontakt med elevernas hem för att undvika missöden gällande glömd 

klädsel.  
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7. Diskussion 

Nedan diskuteras resultatet av denna studie utifrån två centrala teman vilka återfinns i delar 

av resultatet. Dessa är Tid kontra innehåll och Social påverkan. Ny kunskap inom 

utomhuspedagogiken diskuteras även, gällande undervisningstimmarna tilldelade ämnet 

engelska. Slutligen följer en metoddiskussion. 

 

7.1 Resultatdiskussion 

Intressant att notera är att studiens resultat i stora delar överensstämmer med den litteratur 

som finns inom ämnet. Trots att få källor reflekterar det som pedagoger i årskurs 4-6 i 

Sverige uppmärksammar om utomhuspedagogik, finns resultatet tydligt speglat i tidigare 

forskning om ämnet. Detta visar att erfarenheterna om utomhuspedagogik, både det 

pedagoger och elever upplever, till viss del är universell, såsom Rickinson, et al. (2004) 

menar.  

 

7.1.1 Tid kontra innehåll 

Nytt som uppdagats i denna studie gällande hinder som upplevs vid utomhuspedagogik i 

engelska av pedagoger verksamma i grundskolans 4-6 är att de 110 minuter som ämnas till 

engelska varje vecka kan påverka pedagoger att inte utföra utomhuspedagogik. Att engelskan 

har relativt få undervisningstimmar i skolan, där pedagogen ska få in allt ur läroplanen, gör 

att utomhuspedagogik kan upplevas kosta för mycket tid. Detta hinder kan kopplas till I4:s 

uppmärksammande av att det är enkelt för pedagoger att fastna i hjulspår, det är enkelt att 

arbeta på samma sätt. Att integrera utomhuspedagogik i undervisningen av engelska är en 

process som tar tid, detta ser inte attraktivt ut när en verksam pedagog inte har mycket tid att 

lägga på just ämnet engelska. Då blir det lätt, som I2 och I4 menar, att pedagogen väljer att 

arbeta vidare i läromedel. Motsägande detta framkom det dock i denna studie att planeringen 

för en utomhuspedagogisk lektion i engelska inte automatiskt tar mer tid än för en 

engelsklektion inomhus, det kan likställas med att planera för en lektion inomhus fristående 

från läromedel. Beroende på pedagogens erfarenhet kan en sådan planering ta lika lång eller 

mindre tid än en lektion inomhus. Hur går då detta ihop? Å ena sidan uppmärksammas 

utomhuspedagogik som svårt att genomföra då det tar upp för mycket tid. Å andra sidan 

uppmärksammar medverkande pedagoger att arbetssättet inte tar upp för mycket tid. 
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En möjlig förklaring till detta är den varierande mängd erfarenhet som informanterna i denna 

studie har. Fägerstams (2013) studie visar att pedagogens erfarenhet av utomhuspedagogik är 

avgörande för hur enkelt och effektivt arbetssättet genomförs samt hur eleverna agerar vid 

lektionstillfället.  De tre informanter med mer erfarenhet var mer benägna till att bortse från 

tidskostnader som utomhuspedagogik kan ha. De fokuserade på att framhäva att planeringen 

enligt dem inte är svår och att eleverna får ut mer av ett kortare lektionstillfälle ute än ett 

längre lektionstillfälle inne.  

 

De tre ovan nämnda informanter kunde även med enkelhet reflektera över uppgifter och 

arbetssätt att ta med ut ur klassrummet. De kunde snabbt uppmärksamma resonemang som 

kan underlätta för utomhuspedagogik. Exempelvis de olika logistiska aspekterna, som att ha 

extrautrustning på skolan. Informanten med mindre erfarenhet av utomhuspedagogik hade 

dock svårare att hitta liknande resonemang, uppgifter och arbetssätt för engelska utomhus. 

Denne informants svar av att ha glosförhör utomhus speglar I2:s antydan om att många 

pedagoger arbetar mer traditionellt med engelska och inte ofta lämnar läromedlens upplägg 

med texter och glosförhör. Däri ligger ett av de största upplevda hinder för 

utomhuspedagogik i engelska. Undervisningen är så pass traditionellt präglad att det är enkelt 

för pedagoger att använda de läromedel som finns tillgängliga. Atabay, Cicek och Palavan 

(2016) menar att pedagoger ofta håller sig till läromedlen som skolan har då de behandlar allt 

som ska ingå i engelskundervisningen i årskurs 4-6 enligt läroplanen. Det finns en säkerhet i 

att följa läromedlen. Även I1 uttalade sig relaterat till detta då hen talade om pedagoger som 

upplever att de förlorar undervisningstid när de går ut eftersom att de då sätter läromedlet i 

andra hand. Trots att läroplanens centrala innehåll öppnar för utomhuspedagogik i engelska 

upplever pedagoger som inte har erfarenhet av detta arbetssätt att deras undervisning inte kan 

bocka av samma kriterier utomhus som inomhus.  

 

Återkommande i synsättet på tidsåtgång och innehåll är just pedagogernas erfarenhet av 

utomhuspedagogik. Detta är i sig inte förvånande. Det kan likställas vid andra arbetssätt i 

skolan, där de pedagoger som ofta utövar arbetssättet har mer erfarenhet av hur det kan vara 

att utöva det. De har genuina insikter om vilken tid som går åt vid planering och 

genomförande, samt vilket innehåll som kan behandlas genom arbetssättet. Samtliga 

informanter i denna studie menar att allt i läroplanen inte går att behandla på ett smidigt sätt 

med utomhuspedagogik. På grund av det klimat vi har i norra Sverige är det inte alltid särskilt 

attraktivt att sitta utomhus och läsa eller skriva. Dock menar de pedagoger med mer 
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erfarenhet av utomhuspedagogik att det innehåll som kan behandlas utomhus befästs på ett 

bättre sätt än inomhus, samt att eleverna samtalar med varandra i större utsträckning under 

utomhuspedagogik. Eleverna tänker på och talar om uppgiften de arbetar med, vilket ger 

upphov till en djupare förståelse och fler ämnesrelaterade begrepp. Genom 

utomhuspedagogik i engelska kan eleverna få fler chanser att utveckla sin muntliga 

språkinlärning. Detta är en mycket central del av den engelska språkinlärningen, främst i det 

samhälle som råder idag. Att kommunicera på engelska är nyckeln till att kommunicera med 

människor över hela världen. 

7.1.2 Social påverkan 

Som i Fägerstams (2013) studie såg även de medverkande pedagogerna för denna studie, som 

utfört utomhuspedagogik, den sociala påverkan arbetssättet har på elevgruppen. De 

uppmärksammar att utomhuspedagogik ger upphov till att relationerna elev-elev samt elev-

pedagog förändras och möjligtvis förbättras vid utomhuspedagogik. Den pedagog med minst 

erfarenhet av arbetssättet tänkte inte att utomhuspedagogik förändrar relationerna i klassen, 

vilket även speglas i Fägerstams (2013) studie. Innan utomhuspedagogik integreras i 

undervisningen är det därmed pedagoger som inte har insikt i de sociala möjligheter som 

arbetssättet kan ge upphov till. Precis som Fägerstam (2012), beskriver även I2 att det sociala 

klimatet inne i klassrummet förbättras efter integrering av utomhuspedagogik. Eleverna får 

synas på ett annat sätt och får ha andra förväntningar och sociala roller än de som gjutits fram 

inom klassrummets fyra väggar. Detta medföljer att det skapas en harmoni i gruppen som 

kanske inte hade blivit märkbar utan utomhuspedagogik.  

 

Många av de möjligheter som informanterna uppmärksammade behandlar just de sociala och 

utbildningsmässiga förändringar som utomhuspedagogik kan ge upphov till. Detta speglas i 

litteraturen av Frøyland (2010), Bronfenbrenner (1999) samt Fraser (2007). I2 

uppmärksammar att utomhuspedagogik kan ge eleverna förnyad motivation till att lära sig, 

samt en djupare förståelse för de förskaffade kunskaperna, vilket Frøyland (2010) visar att 

utomhuspedagogik ger upphov till. Tre av informanterna diskuterade även, som 

Bronfenbrenner (1999) och Fraser (2007), att utomhusmiljön ger upphov till konkreta 

upplevelser och kan stimulera elevernas språkinlärning, miljön i sig kan ge upphov till ny 

kunskap som eleverna befäster på ett annat sätt än den som ges i klassrummet. Detta relaterar 

även till on-task communication som Fägerstam (2012) diskuterar. Informanter I1 och I2 

upplever att eleverna pratar på ett annat sätt vid utomhuspedagogiska lektioner, de pratar om 
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och tänker på den uppgift de har istället för att ge sin uppmärksamhet till helt andra saker. 

Miljön utomhus ger även eleverna denna möjlighet, då den friare miljön kan göra att 

elevernas hämningar släpper. Eleverna vågar prata med varandra när det finns mindre risk att 

andra elever hör dem, vilket Fägerstam (2012) menar ger upphov till större engagemang och 

deltagande, samt en större mängd begrepp än liknande samtal inomhus. Att eleverna befäster 

kunskap på ett annat sätt utomhus, samt kommer ihåg både lektionsinnehåll och aktiviteter 

uppmärksammar I2 samt Fägerstam och Blom (2012).  

 

Utomhuspedagogik kan alltså ge eleverna språkutvecklande möjligheter som berör både deras 

sociala utveckling och engelska språkinlärning. Informanter I1, I2 och I3 vittnar om att 

eleverna diskuterar och umgås på ett annat sätt utomhus än inomhus. Eleverna pratar med 

andra klasskamrater, och de får visa upp andra färdigheter än de som kommer fram inom 

klassrummets väggar. De omvärderar och omvärderas i gruppen, av både klasskamrater och 

pedagogen. Detta är väldigt nyttigt i det demokratiska samhälle som vi pedagoger ska 

förbereda eleverna för. I detta öppna samhälle måste individen ha nyanserade sociala 

erfarenheter, kunna se andra människor från olika perspektiv för att inte fastna i en svartvit 

bild av verkligheten. Detta relaterar även till språkinlärningen av engelska, då detta i nuläget 

är ett lingua franca, ett världsspråk, som ligger till grund för kommunikation både över och 

inom landsgränser. Att då ge elever möjligheter att utveckla språket i en konkret miljö 

utanför klassrummet kan göra dem tryggare i framtida kommunikation med andra människor. 

Gränsen mellan skol-engelska och engelska i mer verkliga situationer suddas ut.  

 

Sociala aspekter med utomhuspedagogik har dock inte bara fördelar, det kan även upplevas 

som ett hinder inför att integrera utomhuspedagogik i undervisningen. Många av dessa hinder 

speglas i den tidigare forskning som finns inom ämnet. Maynard och Waters (2007) samt 

Fägerstam (2013) belyser att pedagoger kan uppleva att elevgruppen är svårare att kontrollera 

i utomhus, samt att pedagoger är oroliga för att elever ska gå ifrån gruppen. Denna oro 

reflekteras i informanterna I1 och I3 som en emotionell kostnad vilken påverkar pedagogens 

trygghet inför utomhuspedagogik. Detta relaterar även till det Waite (2011) beskriver om den 

avgränsning som klassrummets fyra väggar ger. I2 såg det som ett hinder att lämna de regler 

som finns i klassrummet, då hen inte visste hur eleverna skulle agera i en ny miljö. Detta steg 

kan upplevas som väldigt stort, förväntningarna som pedagoger har är att det kommer att vara 

svårt att styra upp klassen i den miljö som finns utomhus. Såsom tidigare nämnts ger 

klassrummets regler och rutiner en trygghet, alla vet hur de bör agera inom dessa fyra väggar. 
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Den starkaste kopplingen elever har till utomhusmiljön i skolan är just rasten, fri lek utan en 

stark prägling av regler. Innan pedagogen och eleverna vänjer sig vid utomhuspedagogik kan 

arbetssättet upplevas som mindre strukturerat än lektioner inomhus. Dock vittnar de tre 

informanter med mer erfarenhet av arbetssättet, i likhet med Fägerstam (2013), att strukturen 

förbättras med större erfarenhet. Både pedagog och klass vänjer sig vid arbetssättet. 

Underlättande för denna process är de aspekter som informanter och tidigare forskning 

uppmärksammar. Att skapa tydliga ramar och rutiner för utomhuspedagogik kan minska på 

den emotionella kostnaden som avsaknad av struktur kan ge upphov till.  

 

Genomgående i båda dessa övergripande teman som uppdagats är just pedagogernas 

erfarenhet inom utomhuspedagogik. Med mer erfarenhet följer en nyanserad bild av 

arbetssättets olika möjligheter och hinder, samt en förståelse för vilka aspekter som kan 

underlätta för undervisningen.  

 

7.2 Metoddiskussion 

I denna studie har fyra semistrukturerade intervjuer genomförts med pedagoger som har olika 

mängd erfarenhet av utomhuspedagogik. Vad gäller antalet informanter kan inte denna studie 

anta att alla pedagoger i grundskolans 4-6 ser på arbetssättet på samma sätt. Däremot i 

jämförandet mellan litteraturen och den data som har samlat in framkommer det att 

erfarenheterna till stor del stämmer överens. 

 

7.2.1 Validitet 

Syftet med studien var att redogöra för hur pedagoger i årskurs 4-6 upplever 

utomhuspedagogik i ämnet engelska. Endast en relativt liten del av de intervjuer som utförts 

behandlade ämnet engelska direkt, många av diskussionerna behandlade utomhuspedagogik i 

allmänhet. Detta är något som befarades redan i planeringsstadiet och arbetades med för att 

motverka, genom att fokusera många av frågorna i intervjuguiden mot ämnet engelska. Det 

som uppdagats är dock att det är svårt att diskutera utomhuspedagogik i ett utvalt ämne. 

Många av diskussionerna riktades automatiskt mot både utomhuspedagogik som arbetssätt 

och den möjlighet till ämnesintegrering som utomhuspedagogik ger upphov till. Utomhus är 

det svårare att isolera skolans ämnen, då eleverna är omgivna av alla de 

undervisningsmöjligheter som finns omkring dem. Då fokus på diskussionerna under 
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intervjuerna inte i huvudsak låg på ämnet engelska kan inte många slutsatser dras om 

utomhuspedagogik i just detta ämne. Dock framkom det i resultatet att de möjligheter, hinder 

samt underlättande aspekter som uppdagats för utomhuspedagogik till stor del är universella 

för grundskolans ämnen. 

 

En annan aspekt som kan ha påverkat denna studies validitet är författarnas erfarenhet av att 

genomföra intervjuer. Då ingen av oss har tidigare erfarenhet av att agera intervjuare kan 

ledande frågor ha ställts av misstag. Intervjuguiden med dess övergripande teman som tagits 

upp under vardera intervju var ett försök att motverka ledande frågor. Denna studies validitet 

kan ha påverkats av att tre av intervjuerna utfördes enskilt, båda författare var inte närvarande 

vid intervjutillfällena. Om båda varit närvarande hade det kanske ställts andra följdfrågor som 

fått informanterna att vidareutveckla sina åsikter till en högre grad. 

 

Då medvetenheten om möjligheten fanns att informanterna har bristande och/eller saknar 

kunskap om utomhuspedagogik i språkundervisning, och att samtalet därmed kunde bli mer 

allmänt riktat mot utomhuspedagogik, gjordes försök att rikta frågorna mot engelska. Av den 

anledningen valdes det att intervjua en erfaren pedagog som aktivt utövar arbetssättet. På 

grund av denna informants bakgrund kan datan blivit riktad mot ett speciellt håll. Då denna 

informant var först ut på listan av intervjuer kan detta ha blivit en mall för resterande 

intervjuer och påverkat de frågor som lades till i intervjuguiden. 

 

7.2.2 Reliabilitet  

Då datainsamlingen till denna studie gjordes genom fyra semistrukturerade intervjuer, 

genomförda av två personer, användes inte exakt samma intervjufrågor vid varje tillfälle. 

Inför varje intervjutillfälle reviderades även intervjuguiden marginellt efter behov, i försök 

till att fylla kunskapsluckor som inte uppdagats vid tidigare intervjuer. Dock behandlades 

samma övergripande ämnen vid varje intervju. Avsaknaden av konkreta frågor kan göra att 

denna studies reliabilitet försämras, då exakt samma frågor inte kan ställas vid annat tillfälle.  

 

Vad gäller klimatet kan det påverka informanternas svar då studien genomfördes i norra 

Sverige. Möjligheten finns att på grund av mildare väder i de södra delarna av Sverige kan 

pedagoger se utomhuspedagogik som mer genomförbart och därför ha mer erfarenhet av 

arbetssättet. Den geografiska avgränsningen i denna studie kan ha påverkat studiens utfall. 
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Reliabiliteten av denna studie kan även påverkas av att den utförts år 2018. Utfallet kan se 

annorlunda ut om en liknande studie genomförs om några år. Detta då ny forskning ständigt 

förändrar undervisningen i grundskolans 4-6, och därmed även verksamma pedagogers 

erfarenheter. 
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8. Reflektion och vidare forskning 

De medverkande pedagogerna uppmärksammar att de ser många möjligheter med 

utomhuspedagogik. Efter varje intervju ställer vi oss dock frågan; varför används inte 

utomhuspedagogik i engelska i större utsträckning, då forskning visar på många fördelar? 

Denna studie ämnade att komma närmare svaret på detta, genom att utforska de hinder 

pedagoger ser med arbetssättet. Vi har med denna studie uppdagat några av de möjligheter 

och hinder som pedagogerna i grundskolans 4-6 upplever med utomhuspedagogik i engelska, 

samt i utomhuspedagogik i allmänhet. För att vidareutveckla denna forskning vill vi veta mer 

om de överväganden pedagoger i grundskolans årskurs 4-6 gör inför utomhuspedagogik i 

engelska. Hur resonerar de när de väljer eller inte väljer att integrera utomhuspedagogik i 

engelskundervisningen? Vilka möjligheter och hinder väger tyngst för dem, i valet av att 

utföra utomhuspedagogik? För att studera detta kan exempelvis intervjuer utföras med 

pedagoger som både har och inte har avsikt att börja integrera utomhuspedagogik i 

engelskundervisningen. 

 

Avslutningsvis vill vi framhålla att möjligheterna för detta arbetssätt, enligt denna och andra 

studier, är stora och gynnar elevernas hälsa och inlärning. Att börja med att integrera 

utomhuspedagogik i sin undervisning kan upplevas som att ta sig över ett berg av osäkerhet. 

Men de pedagoger som arbetar med utomhuspedagogik vittnar om att det inte är så svårt som 

det kan upplevas när man första gången står inför det. Nyckeln till att ta fasta på 

möjligheterna och utföra utomhuspedagogik är just att göra det och skaffa erfarenhet av 

arbetssättet. Utomhuspedagogik är en utvecklingsmöjlighet för både pedagoger och elever. 

Är det inte just det vi som pedagoger strävar efter? Att ge både oss själva och eleverna 

möjligheter till att utveckla nya kunskaper. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
Informera om: 

• Anonymitet och valfrihet. 
• Inspelning 
• Samtyckesblanketten 
• Syfte och tid för samtalet, 40 min 

 
Syftet för studien: 
“redogöra för hinder och möjligheter med utomhuspedagogik i ämnet engelska, samt hitta 
metoder för att skapa en gynnsam engelskundervisning utomhus.” 

1. Hur tänker du kring utomhuspedagogik? 
a. Vad är syftet med att gå ut? 
b. Hur upplever du andra lärares inställning till utomhuspedagogik? 
 
2. Hur tänker du kring utomhuspedagogik i språkundervisning? 
a. Är det svårt? Hinder? 
b. Möjligheter? 
c. Engelska 
 
3. Hur kan du tänka dig att en pedagog kan arbeta med utomhuspedagogik i 
engelska? 
a. Didaktiskt svårt? 
b. För- och efterarbete 
c. Tidsmässigt? Planeringstid och att “hinna med allt” i lärobok/läroplan 
d. Väder? 
e. Vad är en bra lärmiljö? 
f. Relationer. Elev-pedagog, elev-elev. Hur ändras de? 
 
4. Personliga expert-frågor 
a. “Det är svårt att hitta en lämplig plats, vår skola ligger inte nära någon skog.” 

i. Hur hittar man en bra lärmiljö utomhus? 
ii. Vilket råd vill du ge denna pedagog? 

b. “Klassen blir ju helt annorlunda utomhus, det känns som att det blir mer lek än 
lektion.” 

 . Hur påverkas gruppsammansättningen utomhus? 
i. Utvecklar alla elever sina språkförmågor? 

ii. Vilket råd vill du ge denna pedagog? 
c. ‘’Det finns ingen tid till att planera en sådan undervisning, då jag samtidigt ska 
planera mina andra lektioner samt sköta andra arbetsuppgifter’’ 

 . Hur planerar man sin tid så effektiv som möjligt för att undvika den tidsbrist som 
upplevs bland många pedagoger? 

i. Vilket råd vill du ge denna pedagog? 
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Bilaga 2 

 

  
  
 
 
Jag har tagit del av informationen om Tove Mattssons och Josefine Rudholms studie i deras 
examensarbete samt fått möjlighet att ställa frågor och få svar om projektet. 
 
 

  JA, jag samtycker till att delta i studien. 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………… 
Ort och Datum 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………… 
Namnunderskrift 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………… 
Namnförtydligande  
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Bilaga 3 

Tabell 3 Möjligheter ur de olika perspektiven. 

 Möjligheter 

Förväntan Det finns ju liksom inga, det är ju 

inga omöjligheter att göra det. I2 

Det har ju alltid känts som väldigt 

stort, ett jätteprojekt att ha 

undervisning ute. Men när jag väl 

valde att gå ut så visade det sig att 

det vara ganska naturligt för 

eleverna att var med på ett annat 

sätt. I2 

 

Uppfyllelse Det handlar ju om att man ofta lär 

sig bättre i en situation man trivs 

med. Man lär sig bättre när man 

får röra sig mer, alla sinnen är 

med, man får röra kroppen och 

kombinera det med det man läser, 

skriver, lyssnar på mer den 

kanske mer traditionella sättet att 

förmedla kunskapen, kombinera 

det så blir det ju att det förstärker 

ju varandra. I1 

Just det här att få ett annat scenario 

för att ge eleverna fler 

lärmöjligheter, för alla lär ju inte 

på samma sätt. Så att 

utomhuspedagogiken kan nå några 

som kanske jag inte når i 

klassrummet. Litegrann beroende 

på vad man gör, naturligtvis kan 

det vara olika syften med det hela 

men övergripande så handlar det 

om att nå fler elever genom att ha 

flera olika typer av arbetssätt och 

då är utomhuspedagogiken ett utav 

dom. I3 

Jag tror att det finns många 

barn i skolan som jag tror 

skulle må bra av lite mer av 

den här typen av lektioner, 

för att bryta mönster, för att 

hitta sin väg genom skolan. 

[...] jag läste en engelska-

kurs för några år[...] för 

85% av eleverna så spelar 

det ingen roll vad vi gör, 

det spelar ingen roll vilken 

metod vi använder. De lär 

sig ändå, men för 15% 

spelar det jättestor roll och 

väljer vi fel metod så blir 

det katastrof. Väljer vi rätt 

metod så kommer det att gå 

hur bra som helst för dom. 

Eh, och det är där jag tänker 

att det här är en 

kompletterande metod.  I3 

Egenvärde Men det är ganska fascinerande 

hur att bara byta miljö och göra 

nåt annat kan påverka. I2 

Det är trevligt att kunna utnyttja 

utomhusmiljön när det liksom 

funkar. I3 
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Nytta Överhuvudtaget 

utomhuspedagogik, det släpper 

rätt mycket hämningar så där och 

de som känner att ‘’det här är jag 

dålig på’’ de kan komma loss lite 

när de är ute och slipper den där 

klassrumssituationen, slipper att 

någon annan iakttar och lyssnar. 

Och på det viset så tror jag att det 

kan ge ganska mycket. Och att 

använda engelska, så att det inte 

är någonting som står där i boken 

eller... Man får göra fel, och det 

märks inte lika mycket heller. I1 

Jag kan nämligen tycka att elever 

som absolut borde kunna 

någonting i multiplikationstabellen 

plötsligt får hjärnsläpp bara för att 

de inte är i klassrummet och håller 

i pennan så kan de inte det. Utan 

jag tycker att alla, allt som man får 

med sig genom undervisningen det 

måste också få fungera, man ska 

inte bara kunna det i klassrummet, 

utan det ska ju användas. I1 

Sen blev det också att de 

pratar om de här grejerna 

dagar efteråt, och då tänker 

jag att när det då kommer 

det där med upprepning, 

vilket vi vet är väldigt 

viktigt, ja men kommer de 

ihåg det här och kan prata 

om det dagarna efter eller 

månader efter, ja men då 

har de ju på nåt sätt satt den 

här kunskapen. I2 

Kostnad Det klart att jag hade kunnat gå 

igenom det inne på en halvtimme 

och de hade fått lite uppgifter och 

då hade den 45-50 minuters 

lektionen varit klar. Men frågan 

är vad eleverna går därifrån med. 

Behärskar de det som jag precis 

har gått igenom? Eller så tar jag 

ut det och så blir det, vi säger att 

man jobbar 45 minuter inne, så 

kanske det bara blir 30 minuter 

ute, men vad är det de, vilken 

lektion har de lärt sig mer av. 

Och då tror jag, och jag har 

upplevt, att det är när man varit 

ute som man lärt sig mest. I2 
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Tabell 4 Hinder ur de olika perspektiven. 

 Hinder 

Förväntan Innan jag började med det så 

kände det som att det var ett berg 

och “hur ska det här gå?”. Det 

går inte att komma ifrån att när 

man sitter i ett klassrum så har 

man ju fyra väggar som på något 

vis avgränsar. Det är här inne vi 

samlas, vi har de regler om hur vi 

ska uppföra oss här. När man 

kommer ut så finns det ju inte 

samma avgränsande område, 

utan då måste man ju skapa det 

själv. Men det var inga problem, 

jag bad att de skulle lyssna, och 

då lyssnade de. Håller man 

instruktionen kort och så, då gör 

dem så. I2 

Det är så svårt att bryta 

mönstren ibland och det är väl 

för att det kanske har blivit 

djupa hjulspår. Så det blir 

spårigt att ta sig därifrån. Sådant 

är ju en process, det är väl det 

mesta också. Att kunna komma 

in med nya idéer och ha det som 

en rutin att man gör det. [...] 

Alltså för mig, jag skulle kunna 

gå ut med min klass. [...] Jag har 

då inget problem med att få tag i 

en annan pedagog för att få det 

att fungera. Det som bromsar 

hos mig det är att jag inte är van 

arbetssättet utomhuspedagogik. 

Det är ju bromsen för mig. Och 

jag har inte fått in det då, som 

någonting naturligt. I4 

 

Uppfyllelse    

Egenvärde Sedan handlar det mycket om hur 

intresserad man är över att gå ut 

överhuvudtaget. I4 

  

Nytta Jag kan tycka att 

språkundervisningen är lite tråkig 

i hur man tycker att eleverna ska 

lära sig språk, att det ska vara 

glosor och det ska vara att man 

ska lyssna på en text och det ska 

vara… Den är väldigt 

traditionell, kan jag tycka, det 

ska vara på ett speciellt sätt. (...) 

många ser hinder, hur ska jag 

kunna göra det här på ett bra sätt 

ute? I2 

Vissa saker måste skrivas, vissa 

saker måste tränas på ett annat 

sätt. I2 
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Kostnad (...) det som är engelskans 

nackdel, det är ju att det är så få 

minuter i veckan. 110 minuter, 

man hinner inte jättemycket på 

det. Det klart, det är nog därför 

som många ser att det är ett 

hinder. Det är så mycket man ska 

trycka in på de där 110 

minutrarna i veckan, och då blir 

det mer att det blir bara innanför, 

i klassrummet, så tar ni upp 

boken och så läser vi och så 

översätter ni och så sen här har ni 

glosorna och så är det slut typ. I2 

En del säger väl att de inte 

riktigt tycker sig hinna eller att 

tröskeln är lite för hög. [...]Och 

då tänker man att man liksom 

går miste om tid när man går ut, 

men i själva verket så är det ju 

faktiskt så att man kan göra det 

man ändå ska göra, fast man gör 

det utomhus. I1 

Det beror på gruppen om hur 

svårt det är att gå ut med en 

grupp elever. Ibland är det 

svårt att bara gå ut med fem 

stycken eftersom man inte vet 

om de tänker gå iväg och inte 

komma tillbaka. Så det beror 

jättemycket på vilken grupp du 

ska iväg med. Hur mycket 

förberedelser behövs det och 

hur mycket resurser behöver 

du. Oftast är det en eller några 

som drar igång den här 

spridningseffekten och då 

måste du kunna punktmarkera 

dom. Det blir ju då 

personalkrävande på ett sätt 

som gör att jag kan inte gå ut 

för att jag är själv. I3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   55 

Tabell 5 Aspekter ur de olika perspektiven. 

 Aspekter 

Förväntan   

Uppfyllelse Nu gör vi det här inne för att imorgon 

kommer vi att gå ut och då ska ni veta vad ni 

ska göra, vi kommer prova det här ute. Och då 

blir det liksom en motivation “just det, jag 

måste ju ha koll på det här för att imorgon 

kommer vi visa på det ute, då har jag inte 

boken eller då har jag inte…” [...] Det är som 

lättare att motivera dem att lära sig, då man 

kan gå ut sen. I2 

Att de får se sin egen utveckling. Och det har man 

ju pratat jättemycket om att ja men hur ska man få 

med eleverna att de ska se sin egen utveckling, det 

blir som så tydligt. Och när de inte vet, ja men då 

kan man säga “ja men kom ni ihåg när vi gjorde det 

där utomhus?”. “Jaa men just det! Ja men då kan ju 

jag det här!”. Ja men bra. Det blir som så mycket 

lättare än att säga då “kommer ni ihåg lektionen för 

tre veckor sen” alla bara “va nej”, men när vi pratar 

om “det var då vi var ute” “jahaa ja!”.I2 

Egenvärde   

Nytta Utomhuspedagogik är inte bara att vara i 

naturen. Det kan ju vara att gå på affären eller 

museumet eller gå runt på stan, och fråga 

saker eller ta reda på saker eller så där. Så där 

kan man säkert, det är bara fantasin som sätter 

gränser, man måste faktiskt vara ganska 

kreativ och skapa för att vara engelsklärare 

och gå ut mycket. I1 

En av sakerna eleverna ska kunna är att de ska 

kunna berätta om sig själv och om sin närmiljö, för 

att uppnå målet i årskurs 6. Och varför kan man då 

inte gå ut och prata om saker som är utomhus? Att 

ja men vad heter gräs på engelska, vad heter sten, 

vad är skillnaden mellan sten och grus. Alltså att 

man pratar om de saker, plockar upp dem för att 

jämföra. [...] Att man går ut och jobbar med orden 

ute, och sen kan man plocka in dem i klassrummet, 

göra någonting av det, de ska måla, de kanske kan 

börja prata färger, antal. De ska berätta för 

varandra, de kanske ska rita sitt hus. Alltså det 

handlar ju så mycket om att de ska berätta om sin 

närmiljö, vilket jag inte tycker att vi fokuserar på 

väldigt ofta, utan man förväntar sig att de ska kunna 

säga “my name is, I am so-and-so old”. Men de 

behöver inte förklara hur man ska ta sig till deras 

hus, att göra en vägbeskrivning eller hur det ser ut. 

I2 
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Kostnad Det stärker ju ansvarstagandet så att så 

småningom har man ju byggt upp en ganska 

bra apparat för att få till ett självständigt 

arbete. Men det är ju inte gjort på en 

användning, men det gör ju alla lärare hela 

tiden egentligen. I1 

Men sedan rent, det som jag kan känna är största 

tröskeln att komma över är att se till att alla elever 

har vettiga kläder, lämplig utrustning. Det krävs lite 

mera kommunikation med hemmen och i ett 

kännande av sina elever. För det är klart att, första 

gången man far ut så är det alltid någon som man 

riktigt inte har koll på hur bra stödet är hemifrån 

och hur bra koll de har på informationskanalerna. 

[...] Sådana saker behöver man ju inte bry sig om i 

klassrummet så att det tar ju mera tid och 

tankemöda att få det att gå ihop. Och även litegrann 

resurser och se till att det finns nåt lite extra grejs 

på fritids och kunna plocka ihop lite grejer akut så, 

ordna lite hit och dit. Men när man börjar känna 

gruppen lite mer så då vet man ju vad man behöver 

ordna i förväg på ett annat sätt och vilka man 

behöver preppa lite extra och då har du kapat den 

tröskeln. I3 
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