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Sammanfattning 
Studiens syfte var att undersöka förskollärares och lärare i fritidshems syn på 

utomhuspedagogik. De frågeställningar vi ville ha svar på var: Vad innebär 

utomhuspedagogik för lärare? På vilket sätt uppfattar lärare att de arbetar med 

utomhuspedagogik? Vilka möjligheter och hinder uppfattar lärare att det finns med 

utomhuspedagogik? För att få svar på dessa frågeställningar använde vi oss av kvalitativa 

intervjuer som metod där åtta lärare från tre olika skolor deltog. Resultatet visade att 

utomhuspedagogik för lärarna innebär att undervisningen flyttades ut från klassrummet och 

anpassas efter den plats och miljö där lärandet sker. Lärarna uppfattade att alla ämnesområden 

går att bedriva utomhus samt att lärandet som sker är mer praktiskt och sinnligt jämfört med 

lärandet som sker i klassrummet. Studien visade att lärarna som arbetar med 

utomhuspedagogik ser flera fördelar med utomhusundervisning som till exempel att det leder 

till ett mer varierat lärande, ökad fysiskt aktivitet, bättre gruppdynamik och mindre konflikter 

i barngruppen. De nackdelar som nämndes är få och går oftast att göra något åt genom olika 

åtgärder. Ett problem som nämns är till exempel att barnen ibland har dåligt anpassad 

utrustning vilket ofta går att rätta till genom föräldrasamverkan eller att barnen får låna kläder. 
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1. Inledning 
En stor del av verksamheten på förskolor och i fritidshem bedrivs idag utomhus. Det innebär 

att vi i våra framtida yrken som förskollärare och fritidslärare kommer att tillbringa mycket av 

vår tid ute. Vi har själva ett stort intresse för utomhusvistelse och har många positiva 

erfareneter och upplevelser av att vistas ute i naturen. Naturen runt omkring oss har under 

årmiljoner varit vår lärandemiljö och platsen för vårt dagliga liv (Dahlgren & Szczepanski, 

2004). Under de senaste årtiondena har miljön i städerna förändrats (Ericsson, Grahn & 

Skärbäck, 2009). Barns rörelsefrihet har minskat på grund av förtätning av våra 

bostadsområden. Biltrafiken har ökat och grönområdena har blivit färre vilket innebär att 

kontakten med naturen ofta är avlägsen.  

 

Även barns fysiska aktivititeter har förändrats (Elinder Schäfer & Faskunger, 2006). Antalet 

barn som är aktiva i idrottsföreningar har blivit fler men spontanidrottandet har minskat 

Forskning visar att klyftan mellan de barn som är fysiskt aktiva och de som är fysiskt passiva 

har blivet större. Idag är den vanligaste fritidsaktiviteten för barn att titta på tv, video och 

spela dataspel. Förändrade livsvanor har medfört att fetma och övervikt hos barn och 

ungdomar har ökat. Skolan är en betydelsefull arena när det gäller att nå barn i en ålder då de 

är lätta att påverka.  Barns fritid upptas allt mer av vuxenstyrda aktiviteter medan den 

spontana utomhusleken har minskat (Mårtensson, 2004). 

 

Lärare kan hjälpa till att bryta den ensidiga livsstilen och skapa andra miljöer för 

kommunikation och lärande (Dahlgren & Szczepanski, 2004). I dagens läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, lgr 11 (Skolverket, 2011), anges vilka mål 

och riktlinjer som eleverna ska sträva mot men inget om hur lärandet ska gå till eller platsen 

för lärandet. Det finns alltså inga hinder i styrdokumenten för att utnyttja utomhusmiljön som 

platsen för undervisning och pedagogiska aktiviteter. Utomhusvistelse i variationsrika 

utomhusmiljöer har visat sig ha många positiva effekter för till exempel barns hälsa, motorik 

och koncentrationsförmåga (Dahlgren & Szczepanski, 2004). Utomhusvistelse och motorisk 

aktivitet har även visat sig vara positivt för elevers inlärning (Nelson, 2007). 

 

Vår utbildning till förskollärare och lärare i fritidshem har innehållit väldigt lite 

utomhuspedagogik. Det finns idag ingen kurs i lärarutbildningen om utomhuspedagogik som 

är obligatorisk. Att utbildningen innehåller väldigt lite eller ingen utomhuspedagogik alls när 

så mycket av verksamheten bedrivs utomhus anser vi vara ett pedagogiskt problem. Vi önskar 

därför att fördjupa oss mer inom detta område. Med fördjupade kunskaper inom ämnet hoppas 

vi få mer redskap för att kunna bedriva utomhuspedagogisk verksamhet som leder till ett 

aktivt lärande hos barnen. Genom att genomföra roliga och intressanta utomhusaktiviteter 

hoppas vi kunna skapa ett intresse för utomhusvistelse hos barnen och ge dem positiva 

upplevelser av naturen. Förhoppningen med denna studie är att kunna ge en klarare bild av 

hur man kan jobba med utomhuspedagogik och varför pedagoger väljer att göra det.   
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka och analysera förskollärare och fritidspedagogers syn på 

utomhuspedagogik. Studien inriktar sig på verksamhet i förskoleklass och fritidshem. 

Frågeställningar: 

1. Vad innebär utomhuspedagogik för lärare? 

2. På vilket sätt uppfattar lärare att de arbetar med utomhuspedagogik? 

3. Vilka möjligheter och hinder uppfattar lärare att det finns med utomhuspedagogik? 

 
 
2.1 Definition av centrala begrepp 
Under den här rubriken förtydligas begrepp som kan vara oklara eller som kan användas på 

olika sätt. 

Förskoleklassen är en frivillig skolform från och med höstterminen det år barnet fyller 6 år 

(Skolverket, 2014a).  Förskoleklassen ska kombinera förskolans och skolans arbetssätt och 

metodik och förbereda barnen för fortsatt skolgång. Fritidshemmet är en pedagogisk 

verksamhet vars uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan (Skolverket, 2014b). 

Fritidshemmet möjliggör för föräldrar att förvärvsarbeta eller studera och är öppen före och 

efter skolan och under skollov. Fridshemmet vänder sig till barn från 6 års ålder till och med 

vårterminen det år de fyller 13 år. Både förskoleklassen och fritidshemmet styrs av 

skollagen (SFS 2010:800) och läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 

(Skolverket, 2011). Del ett i läroplanen gäller fullt ut medan del två gäller i tillämpliga delar 

för förskoleklassen och fritidshemmet. Del tre gäller varken för förskoleklassen eller för 

fritidshemmet.  

Lärare och pedagog använder vi i vår studie som ett samlingsbegrepp för förskollärare och 

lärare i fritidshem. Fritidspedagog är en äldre benämning av lärare i fritidshem. Vi 

använder båda begreppen synonymt. Med elever avses både barn i förskoleklassen, skolan 

och fritidshemmet. 

 

3. Litteraturgenomgång 
Under detta avsnitt behandlas tidigare litteratur och forskning inom området 

utomhuspedagogik. Först kommer en genomgång av olika definitoner av begreppet 

utomhuspedagogik. Det följs av en historisk sammanfattning. Slutligen kommer en 

beskrivning av olika perspektiv och motiv för utomhuspedagogik.    

 

3.1 Definition av utomhuspedagogik 
Enligt Rickinson (2004) som har granskat och sammanställt forskning inom området 

utomhuspedagogik i England mellan åren 1993 och 2003 är utomhuspedagogik ett brett och 

komplext område. Det berör nämligen många pedagogiska aktiviteter med olika syften i 

många varierande miljöer. För att visa hur syftet med utomhusundervisning kan variera 

nämner Rickinson flera exempel som att deltagarna förväntas få kunskaper i bland annat, 

geografiska processer, hållbar utveckling, självkänsla, gruppsammarbete eller mer specifika 

kunskaper som t.ex. orientering. Han understryker också att utomhuspedagogik inte måste 

bedrivas i naturmiljö utan även på platser som skolgården, stadsmiljöer, parker, trädgårdar 

m.m. Rickinsons definition på utomhuspedagogik är; ”lärande som uppkommer eller är en 

följd av aktiviteter som vidtas utanför klassrummet” (s. 9). 
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Szczepanski (2008) menar att kärnan i utomhuspedagogik är det sätt som platsen, upplevelsen 

och förstahandserfarenheter samspelar med mer teoretiska inlärningssätt som t.ex. böcker och 

databaser. Människan lär, enligt honom, inte bara av att se, läsa eller lyssna utan också genom 

andra sinnen som känsel, smak och lukt. Barn måste med andra ord ta sig ut från klassrummet 

och lära sig från förstahandsinformation i landskapet och miljön runt omkring dem. 

Utomhuspedagogik kan ses som en kompletterande kunskapsform till klassrumsundervisning. 

”Att gripa för att begripa” (s. 13) är ett utryck av den amerikanska filosofen, psykologen och 

pedagogen John Dewey som enligt Szczepanski beskriver just det centrala som 

utomhuspedagogik handlar om. Dahlgren och Szczepanski (2004) understryker dock att 

utomhuspedagogik inte automatiskt bidrar till lärande. För att ett meningsfullt lärande ska ske 

så krävs det reflektion kring upplevelsen. Utomhuspedagogen måste därför bidra till att 

reflektion kring aktiviteten kan genomföras, och det är alltså avgörande för om aktiviteten 

anses vara utomhuspedagogik eller endast utomhusvistelse.  

 

En annan definition för utomhuspedagogik, är den som Nationellt centrum för 

utomhuspedagogik (NCU) vid Linköpings universitet har tagit fram. Deras definition för 

utomhuspedagogik lyder: 

 
Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan 

upplevelse och reflektion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. 

Utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde som bl.a. 

innebär: 

 

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

 att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas     

 att platsens betydelse för lärandet lyfts fram.  

 

(Linköpings Universitet, Nationellt centrum för utomhuspedagogik, 2014) 

 

3.2 Historia 
Utomhuspedagogikens rötter och grundvärden kan man hitta så långt tillbaka i tiden som 

antiken. Szczepanski (2007) lyfter fram några historiskt viktiga föregångare för 

utomhuspedagogiken. Ett exempel är filosofen Aristotiles (384-322 f. Kr) som utgick från 

människans sinnen och praktiska erfarenheter i sin filosofi. Även teologen och pedagogen 

Comenius (1592-1670) tryckte på vikten av att lära med alla sina sinnen i sin stora 

undervisningslära Didactica Magna 1657. Comenius undervisningsteorier utvecklades sen av 

Rousseau (1712-1784) som menade att det var viktigt att barnet tidigt fick aktivitetsinriktad 

undervisning för att det skulle lära sig att tänka själv och inte bara förlita sig på andras tankar. 

Andra pedagoger som också ses som förebilder till utomhuspedagogikens rötter är John 

Dewey (1856-1952), Maria Montessori (1870-1952), Célestine Freinet (1896-1966) och Ellen 

Key (1849-1926) (Szczepanski, 2007). Alla ovanstående menar att sinnena, fantasin och 

fysiska upplevelser är viktiga delar vid inhämtandet av ny kunskap. Montessori och Freinet 

lyfter även fram vikten av naturen och kulturen då man vill tillägna sig ny kunskap. 

 

Innan den svenska folkskolans tillkomst år 1842 var det naturligt att teori och praktik hörde 

ihop. Sådant som människor arbetade med och behövde kunna för att leva, som till exempel 

hantverkstraditioner, jakt, fiske och jordbrukskunskaper fördes vidare genom delaktighet i 

arbetet mellan generationer. Skolan separerade teorin och praktik på så sätt att lärande nu 

grundade sig i texter som bearbetades i skolbyggnader under ledning av utbildade lärare. 

Eleverna fick inte träna praktiskt på de kunskaper som de fick utan lärande och verklighet 



4 
 

skildes åt (Szczepanski, 2007). Utomhuspedagogikens uppkomst och tradition kan ses som 

kritik mot de traditionella teoretiska, språkliga och abstrakta kunskapsidealens som är djupt 

rotade i den västerländska skolkulturen. Att lära sig genom upplevelser har en stark tradition i 

många engelsktalande läder. Scoutrörelsen startades till exempel i England och har just en 

upplevelsebaserad pedagogisk metod genom naturmöten och friluftsliv. Rörelsen spreds 

snabbt över västvärlden och syftet med den är att forma ungdomar till goda medborgare 

(Mårtensson, Jensen, Söderström & Öhman, 2011). 

 

 

Utomhusundervisning har också förekommit under lång tid i Sverige. Friluftslivet och 

turismen växte fram i slutet på 1800-talet och hade ofta pedagogiska syften. Ett exempel är 

svenska turistföreningen som då hade mottot ”känn ditt land” och tillhandahöll stugor, 

information och annat för att underlätta vistelse ute i naturen. Exkursioner i biologi och 

geografi har en lång historia ända sedan Linnés dagar. Även skolresor som blev vanligt under 

1900-talet hade pedagogiska inslag (Mårtensson et al., 2011). 

 

I styrdokument för den svenska skolan har det fysiska mötet med naturen ansetts viktigt ända 

sedan 1900-talets början (Mårtensson et al., 2011). I biologi har styrdokumenten tryckt på 

vikten av att se växter och djur i verkligheten och under olika årstider. I idrottsämnet har 

friluftsliv ingått ur ett hälsoperspektiv men sen 70-talet även ur ett miljö- och 

hållbarhetsperspektiv. Speciella satsningar på utomhuspedagogik inom skolan finns idag 

genom I Ur och Skur -förskolor och -skolor samt naturskolor. I Ur och Skur verksamheterna 

grundas i friluftsfrämjandets barnverksamhet, deras grundidé är att använda naturmiljön som 

en resurs i barns utveckling. Naturskolorna har en gemensam förening vars grundidé är att i 

direkta möten med naturen skapa fördjupade kunskaper i ekologi och engagemang för natur 

och miljö. I Sverige finns enligt Wilhelmsson (2012) ett växande intresse för 

utomhuspedagogik. Ett exempel som visar att intresset för utomhuspedagogik är stort är att 

begreppen ”skolskog” och ”utomhusaktiviteter” ger 270,000 respektive 260,000 träffar på 

sökinstrumentet Google på internet. Även bland universitet och högskolor har intresset för 

utomhuspedagogik ökat. Ämnet finns bland annat med som inslag i lärarutbildningarna på 

flera av landets universitet (Åkerblom, 2003). 

 

3.3 Platsens betydelse för lärandet 
Utomhuspedagogik är enligt Dahlgren och Szczepanski (2004) en av de få pedagogiker som 

talar om var platsen för var lärandet sker. Syftet med utomhuspedagogik är att öka den 

studerandes personliga upplevelse och autenticiteten i lärandet. Landskapet och den fysiska 

verkligheten blir lärmiljö där uterummet används som instrument och plats för lärandet på 

samma gång (Szczepanski, 2007). I utomhusundervisningen formuleras inte bara det som kan 

skrivas i en formel eller i en text utan även den tysta kunskapen som vi upplever genom våra 

sinnen. Landskapet blir en viktig resurs när det gäller att åskådligöra det abstrakta som finns 

runt omkring oss. När undervisningssituationen knyts till det verkliga livet ökar den 

kroppsliga delaktigheten (Dahlgren & Szczepanski, 2004). När eleverna får känna, röra och 

vara aktiva ökar autenticiteten i lärandet.  Genom att vistas utomhus kan även medvetenheten 

om omgivningen bli större och förståelsen för människan som en del av en större helhet öka 

(Ericsson, Grahn & Skarbäck, 2009). I centrum för det handlingsinriktade platsrelaterade 

lärandet står helhetsupplevelsen, det direkta mötet mellan elev och lärare, integrering av 

teman och ämnet samt föremålet för lärandet (Szczepanski, 2007). Utomhuspedagogik kan 

enligt Szczepanski bidra till att förena teori och praktik men för att det ska kunna ske krävs att 

läraren har goda kunskaper i och om landskap.    
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Samhällets livsmiljöer har förändrats under de senaste årtionden (Ericsson et al., 2009). När 

städerna förtätas får lekplaster och grönoråden ge vika för bebyggelse och biltrafik. 

Szczepanski (2007) framhåller vikten av att även i stadsmiljöer skapa utomhuspedagogiska 

rum där barnen ges möjlighet till naturlig rörelse och fysiska och sociala möten i gröna 

livsmiljöer. Myndigheten för skolutveckling (2005) skriver att mycket av lärandet i skolan 

med framgång kan ske utomhus och att utemiljön är en viktig lärmiljö som bidrar till att öka 

elevernas kunskaper. Utemiljön ger barnen fysisk aktivitet, lärande och möjligheter till eget 

experimenterande och nya upptäckter. En betydande del i arbetet med att skapa en miljö som 

stimulerar till lärande är att ha skolgårdar som främjar aktiviteter och som ses som en resurs 

för utveckling och lärande.  Hur skolgårdarna är utformade varierar mycket mellan olika 

skolor (Ericsson et al., 2009). Vissa skolor har stora funktionella ytor medan andra har så små 

gårdar att eleverna till stor del endast står och pratar på rasterna. Det finns till och med skolor 

och förskolor i svenska kommuner som helt saknar egen gård. Hur många skolor och 

förskolor det är som saknar egen gård är det ingen som vet men att minskade lekytor är ett 

växande problem för den pedagogiska verksamheten står klart. Ericsson et al. slår fast att 

vilken utomhuspedagogik som kan bedrivas på förskolor och skolor påverkas av hur 

utemiljön är utformad och vilka möjligheter som finns i närmiljön. 

3.4 Utomhuspedagogik och hälsa 
Barn tillbringar en stor del av sin vakna tid i skolan (Gustafsson, P. E., Szczepanski, Nelson & 

Gustafsson, P. A., 2011). Det är därför ingen överraskning att skolmiljön har stor betydelse 

för barns hälsa. I och med förändrade livsmiljöer har mycket av den kroppsliga rörelsen 

försvunnit ur våra dagliga liv men kroppens behov av fysik aktivitet för att bevara en god 

hälsa är densamma (Szczepanski, 2009). Ökningen av stillasittande aktiviter tillsammans med 

felaktiga kostvanor har resulterat i att övervikt och fetma bland barn och unga ökat (Elinder 

Schäfer & Faskunger, 2006). Regelbunden fysisk aktivitet har en rad positiva effekter för 

barns hälsa som t.ex. ökad muskelstyrka, bättre kondition samt minskad risk att utveckla 

hjärt- och kärlsjukdomar senare i livet. Men ökad fysik aktivitet har inte bara positiva effekter 

på barns fysiska hälsa utan kan även förbättra den psykiska hälsan genom förbättrad 

självuppfattning och minskad oro och ängslan. Utomhuspedagogik och fysisk rörelse är nära 

sammankopplade med varandra. Szczepanski (2009) menar att barnens fysiska aktivitet ökar 

genom utomhusundervisning i och med utomhuspedagogik har rörelse inbyggd i sitt 

utförande. Myndigheten för skolutveckling (2005) framhåller att utomhusundervisning är en 

av flera möjligheter att uppnå läroplanens intentioner om daglig fysisk aktivitet. 

 

Forskning av Kaplan och Kaplan (1994) visar även att besök i gröna natur- och kultur 

områden som t.ex. parker är bra för välbefinnandet. När vi vistas i gröna miljöer blir vi 

piggare, lugnare och mindre konfliktbenägna. Naturen avlastar och den spontana 

uppmärksamheten ökar. Annan forskning visar att blodtrycket sjönk på personer när de 

promenerade i naturreservat vilket inte skedde när promenaden skedde i stadsmiljöer 

(Szczepanski, 2007). En studie gjort i Linköpings kommun visar på mindre stress och sänkta 

cortisolnivåer hos elever i samband med utomhusundervisning. Höga cortisolhalter verkar 

nedbrytande på ett område i hjärnan, hippocampus, som påverkar minne, inlärning och 

koncentrationsförmåga (Nelson, 2007). Höga cortisolhalter har även visat sig ha negativa 

effekter på sömn och dygnsrytm. Det finns dessutom belägg för att förhöjda halter av cortisol 

kan bidra eller leda till depression och ängsla. Szczepanski (2007) slår fast att det inte finns 

några som helst tvivel att rörelse och fysisk aktivitet är friskfaktorer och att de barn som har 

tillgång till och vistas i en grön och varierad utomhusmiljö är friskare och leker mer 

variationsrikt är andra barn.      
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3.5 Utomhuspedagogik och lärande  
Förutom de positiva effekter som utomhuspedagogik kan ha på barns fysiska och psykiska 

hälsa finns det även flera undersökningar som pekar på att utomhuspedagogik har positiva 

effekter på elevers skolresultat (Gustafsson, P. E. et al., 2011). En studie, gjort på 10 skolor 

över USA, visar att när skolorna utnyttjar lokala områden och naturliga skolgårdar i deras 

pedagogiska undervisningar förbättras elevernas studieresultat i matematik, naturvetenskap, 

samhällskunskap, läsning och skrivning. En annan studie gjord i USA, på 40 skolor i 

Kalifornen som använde den naturliga miljön som en integrerad del av ett handlings-och 

projekt baserat lärande, visade att elevernas medelpoäng, resultat i standardiserade prov, 

villighet att fortsätta med uppgifter och problemlösningsförmåga förbättrades. 

 

Även svensk forskning pekar på liknande resultat. Ericsson (2003) har i en interventionsstudie 

undersökt hur ökad fysisk aktivet, för elever i årskurs 1-3, påverkar motorik, 

koncentrationsförmåga och skolprestationer. Eleverna i interventionsgruppen hade fem 

rörelselektioner per vecka, varav en innebar utomhusaktiviteter i skolans närmiljö. Studien 

visade att elevernas motorik samt skolresultat i svenska och matematik förbättrades jämfört 

med de elever som endast haft skolans ordinarie idrott och hälsa lektioner.  

3.6 Att undervisa utomhus 
Traditionell undervisning utgår i de allra flesta fall från böcker och det är vanligtvis texten 

och inte själva objektet som är föremål för lärandet (Dahlgren & Szczepanski, 1997). Vid 

utomhusundervisning tillmäts den direkta upplevelsen av föremålet en stor pedagogisk och 

didaktisk betydelse (Dahlgren & Szczepanski, 2004). Förmågan att uppfatta omgivningen 

omkring oss med hjälp av alla våra sinnen är central vid undervisning utomhus och den 

kroppsliga och fysiska kontakten med naturen bidrar till att öka autenticiteten i lärandet. När 

eleverna får möjlighet att känna, beröra och agera i den fysiska miljön de vistas i ökar 

helhetsupplevesen. Ungefär 85 % av vår kommunikation är ickeverbal och sker genom 

kroppsspråk, känsel, lukt och smak (Szczepanski, 2007). Det är väl känt att sammansatta 

sinnesintryck som utgår från hela människan inklusive kroppen och alla sinnen är gynnsamma 

ur ett lärandeperspektiv (Dahlgren, 2007).  När flera sinnen och flera olika delar av hjärnan 

används skapas och aktiveras fler minnesspår (Nelson, 2007). Nelson menar att 

utomhuspedagogik kan vara en möjlighet att nå de barn som inte kommer till sin rätt i det 

traditionella klassrummet. Barn som känner osäkerhet i det sociala spelet med klasskamrater 

och/eller besväras av motorisk oro kan känna sig mer hemma utomhus där rörelse och 

kroppskontakt skapar glädje och skänker självbekräftelse. Nelson skriver att ”i det 

utomhuspedagogiska klassrummet värderas, aktiveras och används även andra färdigheter än 

de rent verbala och förmågan att sitta still och ta emot det sagda eller skrivna ordet.” (s. 14) 

 

Strotz och Svenning (2004) menar att kunskap uppstår genom den praktiska verksamhet samt 

de praktiska problem som finns runt omkring oss. Med andra ord ur ett ”problembaserat” 

lärande som börjar med att göra. För att skapa detta krävs en dialog med barnen där 

undervisningen grundas i elevernas intressen och frågor. Många lärare verkar dock känna en 

rädsla för att hålla i undervisning utomhus. Anledningen till rädslan kan till exempel vara att 

tappa kontrollen då klassrummets begränsande väggar är borta och att inte kunna svara på alla 

frågor som uppstår. Osäkerheten kan ofta bero på att läraren har för lite erfarenhet av 

utomhusundervisning. Strotz och Svenning menar att många lärarutbildningar skulle kunna 

undervisa mer i ämnet och på så sätt förbereda lärarna för uppgiften på ett bättre sätt. 

 

Att kunna göra eld samt skydda sig mot väder och vind är en förutsättning för att kunna leva 

utomhus (Strotz & Svenning, 2004). Kläder och vindskydd/kojor är det vi behöver mot väder 
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och vind. Vanligtvis är det dock mindre än en fjärdedel av en normal skolklass som är 

funktionellt klädd för utomhusverksamhet. Det som många ofta slarvar med är huvudbonad, 

långkalsonger, extra tröja och varma skor. Matlagning utomhus anses enligt Strotz och 

Svenning som en naturlig del av livet och därför också ett naturligt inslag i 

utomhusverksamheten. Det finns stor potential att träna olika matlagningstekniker samt ge 

samvaro och gemenskap. Människans nyttjande av naturen är en oändlig inspiration till olika 

ämnesområden.  Matlagning kan till exempel anknytas till näringslära, hälsa och fysiologi 

medan konsten att göra upp eld skulle kunna kopplas till ämnen som kemi, fysik eller historia. 

Rolig och intressant undervisning utomhus förutsätter att den anpassas till årstiden, 

gruppstorleken, ålder och de på platsen givna förutsättningarna. Det kan kännas självklart att 

inte undervisa om vinterekologi och kyla en vacker sommardag eller trädens blad genom en 

kursbok inomhus men detta händer dock allt för ofta. 

 

3.7 Utomhuspedagogik och miljö 
Ytterligare ett motiv som finns för att förlägga undervisningen utomhus är att skapa ett 

intresse och utveckla en medveten hos barn och unga om miljöfrågor. För många elever är 

vistelse i skog och mark idag något sällsynt (Ericsson G, 2004). Konkurransen från 

fritidsaktiviteter och att fler människor bor i tätorter gör att många familjer inte åker på 

utflykter och spenderar tid tillsammans i naturen på samma sätt som tidigare. Att vistas 

utomhus kan göra att eleverna får en ökad förståelse för sammanhang och processer i 

naturen. I. Ericsson et al. (2009) skriver att genom att vistas utomhus kan man väcka en 

medvetenhet om omgivningen och en förståelse för människan som en del av större helhet. 

Szczepanski och Dahlgren (2004) säger att läran om utomhusundervisningen är en 

betydelsefull del av utbildningen för en hållbar utveckling. Att förlägga undervisning om 

hållbar utveckling utomhus för att engagemanget i frågor som natur-, miljö- och hälsofrågor 

ska öka anser de vara en självklarhet. Genom utomhuspedagogik i tidig ålder är det möjligt att 

skapa en relation till naturen och dess ekosystem och medvetandegöra att människors hälsa är 

globalt hotad om inga förändringar genomförs (Szczepanski, 2007). Lärandet i utemiljön kan 

ge liv åt den kulturella och biologiska mångfalden genom bekantskap och inte endast genom 

fakta kunskaper (Dahlgren & Szczepanski, 1997). För att skapa ett personligt engagemang i 

miljöfrågor är de känslomässiga upplevelserna betydelsefulla eller som Dahlgren & 

Szczepanski uttrycker det ” Vem bryr sig om en miljö man inte känner förrankring i?” (s. 24-

25)  

 

Även Sandell (2011) framhåller att det finns goda skäl att tro att det finns ett mycket starkt 

samband mellan naturkontakt och miljöfrågor. Närhet till naturen leder till känsla för naturen, 

vilken i sin tur leder till ett engagemang för att förändra sitt beteende och skapa en 

miljömedveten livsstil. För att detta engagemang ska födas räcker det dock inte att bara med 

att vistas utomhus. Det gäller att få en positiv relation till vistelsen i naturen och att man 

kopplar samman den med trivsel och trygghet. För att trivas ute i skog och mark är det viktigt 

att man känner sig torr, varm och mätt (Brügge, 2011). Den som är kall och fryser lär sig inget 

om naturen. Även ledarens roll är betydelsefull när det gäller att vara en god förebild och att 

visa respekt och förundran över naturens olika former och kryp (Sandell, 2011). Det är viktigt 

att barn får vara aktiva och inte bara är lyssnare och åskådare och att man knyter ihop lärandet 

utomhus med andra ämnen för att skapa ett vidare sammanhang. Sandell påpekar dock att 

även om naturvistelsen har stor inverkan för ett upptäckt miljöengagemanget finns även andra 

faktorer av betydelse som t.ex. miljöorganisationer, tvprogram och annan undervisning. Det är 

därför mycket svårt att fastslå exakt vilken betydelse utomhusvistelse i naturen har för barns 

engagemang i miljöfrågor och vad som beror på andra faktorer. 
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3.8 Utomhuspedagogik och Lek 
Elkind (2006) skriver att barn behöver leka för att på ett optimalt sätt utvecklas mentalt, 

fysiskt och socialt. Barns utomhuslek är en viktig del för att de ska få kunskaper om 

omvärlden, andra människor och sig själv (Mårtensson, 2004). I Sverige är det en självklarhet 

att barn i skola och förskola ska få leka utomhus. I förskolan ingår utomhuslek i läroplanen 

och anses med andra ord lika prioriterad som den övriga verksamheten. I grundskolan nämns 

ofta utevistelse som ”rast” och är därmed en paus från en annan mer central aktivitet. Det står 

inte heller något om utomhuslek i grundskolans läroplan. Enligt Mårtensson (2009) styr 

inomhusmiljön leken på ett helt annat sätt jämfört med utomhusmiljön. Inne finns det 

nämligen ofta speciella rum för olika aktiviteter som t ex för lego, familjelek, sagoläsning, 

vild lek. Utomhus finns inga rum som styr vilket gör omgivningen mer föränderlig och 

mindre förutsägbar. 

 

Pedagoger tenderar att ha stor tillit till utemiljön (Mårtensson, 2009). Det visar sig i deras 

förhållningssätt till barnen då de utomhus är mindre benägna att initiera och planera barnens 

aktiviteter eller hjälpa till i konflikthantering. Pedagoger tar en mer övervakande roll utomhus 

där de i första hand ser till barnens säkerhet och allmänna välbefinnande. Att de vuxna är 

mindre framträdande utomhus kan ge barnen ett ”frirum” där barnens sociala relationer och 

egna styrning står i fokus. Det kan vara väldigt berikande för barnens lek men också 

krävande. En genomtänkt utformning av lekmiljön utomhus gör det lättare för barnen att 

hantera sociala relationer och hitta former för rekreation.  Forskning har visat att varierad 

utomhusmiljö där en blandning av följande faktorer finns med gynnar barns hälsa och lek: 

 

 Stor gård 

 En stor del av gården består av träd, buskar eller kuperad terräng. 

 Vegetation, lekredskap och öppna ytor är väl integrerade med varandra 

 

Mårtensson (2004) har genom observationer urskilt två egenskaper som är typiska för lekar 

utomhus; sinnlighet och vidlyftighet. Med sinnlighet menas lekar som stimuleras av syn, 

känsel, hörsel, smak och lukt. Det vill säga att barnen använder utemiljön i sina lekar med alla 

sina sinnen. Vidlyftighet syftar till lekar som tillåter barnen att ha lekar av ohämmad karaktär. 

Det kan både vara vilda lekar då barnen springer, brottas, klättrar och jagar eller mer lugna 

fantasilekar. Den vidlyftiga leken är flexibel genom att barnen lätt kan ansluta sig till och dra 

sig ur leken, platsen kan ändras under lekens gång och lektemat kan växla snabbt eller ske 

parallellt med ett annat lektema (Mårtensson, 2009). Både i sinnlig och i vidlyftig lek är 

miljön en aktiv part i leken (Mårtensson, 2004). 

3.9 Styrdokumenten 
Under denna rubrik behandlas vad som står i läroplaner och styrdokument om 

utomhuspedagogik. Avsnittet är uppdelat i två delar, Läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011) och Fritidshemmets allmänna råd 

för kvalitet i fritidshem (Skolverket, 2007). Begreppet utomhuspedagogik nämns inte dagens 

läroplan och inte heller i fritidshemmet allmänna råd. Det står inte heller något om platsen för 

undervisningen eller hur den ska genomföras utan endast vilka mål som eleverna och skolan 

ska uppnå. Ändå finns det mycket i läroplanen och styrdokumenten som går att koppla till 

utomhuspedagogik 
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3.9.1 Läroplanen 

 I Lgr 11 står det bland annat om hur skolan kan främja elevernas harmoniska utveckling 

genom att använda olika metoder och variera innehållet i undervisningen. Skolverket (2011) 

skriver ”En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, 

tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter.”(s 10). Vidare framhåller 

skolverket att det är viktigt att det inte endast är de intellektuella aspekterna som 

uppmärksammas i skolan. Det är betydelsefult att även de praktiska, sinnliga och estiska 

aspekterna av lärandet får komma fram.  

Även miljöperspektiv och hållbar utveckling behandlas i läroplanen (Skolverket, 2011). 

Skolverket menar att skolan har en viktig uppgift när det gäller att ge eleverna överblick och 

sammanhang. Undervisningen ska visa på hur samhället och vårt sätt att leva och arbeta kan 

bidra till hållbar utveckling. Genom att i under undervisningen inta ett miljöperspektiv kan 

eleverna ges möjlighet att ta ställning i miljöfrågor både som påverkar deras direkta närhet 

men även skaffa ett personligt förhållningssätt i miljöfrågor som är mer övergripande och 

globala.  

I läroplanen (Skolverket, 2011) framhålls också leken och det skapande arbetets stora 

betydelse för elevernas inlärning. Det står att ”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i 

det aktiva lärandet” (s. 9) och att ”Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse 

för att eleverna ska tillägna sig kunskaper” (s. 9). Skolan har enligt läroplanen också en 

skyldighet att sträva efter att dagligen erbjuda alla elever fysisk aktivitet. Hur den fysiska 

aktiviteten ska utformas eller i vilken mängd finns dock inte beskrivet.   

3.9.2 Allmänna råd för kvalitet i fritidshem 

Skolverkets allmänna råd för kvalitet i fritidshem (Skolverket, 2007) vänder sig till 

kommunen, personal i fritidshem och annan personal och verksamheter som samverkar med 

fritidshemmet. Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur man kan eller bör handla 

för att uppnå de lagar, förordningar och föreskrifter som ligger till grund för verksamheten. 

Allmänna råd för fritidshemmet framhåller miljöns betydelse för barns utveckling och för att 

kunna bedriva en god pedagogisk verksamhet på fritidshemmet. De säger att fritidshemmets 

utemiljö ska vara utformad så att det är möjligt att bedriva en pedagogisk verksamhet som 

bygger på barnens behov och intressen. Vidare skriver de att fritidshemmets utemiljö ”har stor 

betydelse för barns utveckling och lärande samt utgör en viktig del av barnens uppväxtvillkor. 

Det behövs en utemiljö som ger utrymme för såväl platsbundna lekar, som utforskande 

aktiviteter” (s. 21). Allmänna råd säger även att det är betydelsefullt att barn ges möjlighet att 

få känna sin närmiljö och vilka möjligheter den erbjuder.  

När det gäller lek och skapande säger de allmänna råden att barn är ”ständigt aktiva skapare 

av sin egen utveckling och sitt eget lärande såväl i lek som i skapande verksamhet och i 

utforskning av omvärlden” (Skolverket, 2007, s. 23). Det är därför viktigt med en verksamhet 

som är varierad med lek, skapande verksamhet, fysisk aktivitet och utforskande av miljön 

runtomkring i form av utflykter och studiebesök. Allmänna råd framhåller även att barn har 

ett stort rörelsebehov och att det därför är viktigt att fritidshemmet i sin vardagliga 

verksamhet regelbundet erbjuder barnen möjlighet till fysisk aktivitet. I den fysiska 

aktiviteten ska lust, lek och kreativitet ligger i fokus så att alla barn har intresse av att delta.      

4. Metod 
I följande avsnitt beskrivs studiens metodval och dess karaktäristiska form. Vidare beskrivs 

urval av informanter, hur intervjuerna har genomförts samt bearbetningen av intervjuerna. 
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Metoddelen avslutas med en beskrivning av de etiska principerna och hur vi förhåller oss till 

dessa. 

4.1 Metodval 
Enligt Trost (2010) och Kvale och Brinkmann (2009) ska metoden väljas utifrån vad 

forskaren vill undersöka i sin studie. Detta eftersom att metoden är vägen till målet och utan 

att först välja mål så är det svårt att välja rätt väg/metod dit. Om forskaren vill ange frekvens 

eller procentantal så ska en kvantitativ studie göras. Men om intresset istället är att undersöka 

hur människor resonerar, reagerar eller förstår sitt eget handlingsmönster ska en kvalitativ 

studie göras (Trost, 2010). Eftersom att vi vill undersöka hur förskollärare och lärare i 

fritidshem ser på utomhuspedagogik och hur de uppfattar att de arbetar med det så har vi valt 

att göra en kvalitativ intervjustudie. Inom kvalitativa studier så finns det enligt Kihlström 

(2008) många sätt som de kan genomföras och analyseras. Ett sätt är att samla in data genom 

intervjuer med ett antal personer. Genom analys av intervjuerna kan personernas olika 

uppfattningar om företeelsen tas fram. Resultaten framförs sedan i form av kategorier. Vi har 

valt att följa det tillvägagångssätt som Kihlström beskriver ovan. 

4.2 Intervju som metod 
Att samtala med andra människor är en grundläggande form av mänsklig interaktion (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Genom att samtala lär vi känna andra och får kunskap om deras 

erfarenheter, uppfattningar och attityder. Skillnaden mellan det vardagliga samtalet och en 

intervju är att intervjun har en avsikt och en struktur. Intervjun är troligtvis den vanligaste 

metoden bland dem som jobbar med kvalitativa forskningsansatser (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne, 2013). Avsikten med den kvalitativa intervjun är att förstå ämnet ur den intervjuades 

perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2009). Utmärkande egenskaper för den kvalitativa intervjun 

är bland annat att den innehåller enkla och raka frågor får som ger komplexa och innehållsrika 

svar (Trost, 2010). 

Intervjuer är för det mesta en effektiv och smidig metod för att samla kunskap om samhället 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2013). Under en kort tid kan man få höra ett flertals personers 

åsikter och reflektioner kring ett ämne.  Men trots att det finns många styrkor med intervjun 

som metod finns det även vissa svagheter. Det går till exempel inte att med säkerhet veta att 

den intervjuade verkligen gör det den säger att den gör. Den intervjuade kan även använda 

tillfället för att försöka imponera på den som leder intervjun eller för att framföra politiska 

handlingar.         

Fördelen med att använda kvalitativa intervjuer till skillnad mot till exempel standardiserade 

frågeformulär är att det går att anpassa frågorna och vilken ordning de ställs efter situationen 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2013). Detta behöver inte betyda att man får en djupare 

kunskap om ett ämne men man får definitivt en bredare bild med fler nyanser och 

dimensioner. Genom att anpassa frågorna efter situation kan man få begrepp av händelser som 

man inte hade fått genom färdigformulerade frågor. Detta betyder inte att man inte kan 

använda sig av vissa standardiserade frågor även vid kvalitativa intervjuer. 

Det finns olika grader av standardisering när det gäller intervjuer (Trost, 2010). Hög grad av 

standardisering innebär avsaknad av variation. Alla deltagare får samma frågor, i samma 

ordningsföljd och antingen ger man förklaringar om frågorna till alla deltagare eller till ingen. 

Låg standardisering innebär motsatsen. Den intervjuade får styra frågorna, frågorna ställs i 

den ordning det passar och följdfrågor formuleras beroende av tidigare svar. Låg 

standardisering innebär att variationsmöjligheterna är stora. Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

(2013) anser att när det gäller intervjuer är det knappast möjligt och inte heller önskvärt att 
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dra några tydliga linjer mellan olika typer av intervjuer. Vid kvalitativa intervjuer kan man 

göra på olika sätt och variera mellan antalet bestämda frågeställningar och i vilken 

utsträckning man vill komplettera intervjun med öppna frågor.  

Vi valde att göra en intervjuguide (bilaga 1) som grund till våra intervjuer med samma frågor 

till alla deltagare. Detta för att ingen av frågeställningarna skulle missas under intervjun. Vi 

var dock noggranna med att formulera öppna frågor så att vi skulle kunna få variationsrika 

svar utifrån den intervjuades perspektiv. Vi var även öppna med att ändra ordning på frågorna 

och att ställa följdfrågor under intervjuns gång beroende på vilka svar vi fick av de 

intervjuade. Intervjuerna bestod av nio frågor plus följdfrågor.  

4.3 Urval 
Vi har valt ut vår undersökningsgrupp genom, det Trost (2010) kallar, ett strategiskt urval. Ett 

strategiskt urval innebär att forskarna först väljer ut ett antal kriterier av betydelse för studien, 

sen väljs testpersonerna ut utifrån kriterierna. Kriterierna som vi utgick ifrån var att 

intervjupersonerna skulle vara utbildade och jobba i förskoleklass eller fritidshem och att 

skolan skulle ha goda möjligheter till naturnära utomhusvistelse samt bedriva mycket 

utomhusverksamhet. Eftersom att urvalet av skolor endast gjordes i en kommun, på grund av 

begränsad tidsram till studien, så är det också ett bekvämlighetsurval. Urvalet är därmed inte 

statistiskt representativt för hela yrkesgruppen (Trost, 2010). 

 

Intervjuernas antal bestämdes till åtta personer. Enligt Trost (2010) är fyra till åtta intervjuer 

att föredra eftersom att fler kan göra materialet ohanterligt och svårt att överblicka. Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2013) menar dessutom att sex till åtta intervjupersoner ur en särskild 

grupp räcker för att få ett material som visar en övergripande bild och inte påverkas så mycket 

av enskilda personers väldigt personliga uppfattningar. Vår undersökningsgrupp består av fyra 

förskollärare, tre fritidslärare och en barnskötare. Sju av dessa är kvinnor och en är man. Fyra 

stycken av intervjupersonerna jobbar i förskoleklass på förmiddagen och fritids på 

eftermiddagen och de andra fyra arbetar i årskurs ett till fyra på förmiddagen och fritids på 

eftermiddagen. Deltagarna arbetar vid tre olika skolor och arbetslivserfarenhet samt ålder på 

intervjupersonerna är varierande. 

4.4 Genomförande 
Vi valde att kontakta de tilltänkta intervjupersonerna genom att personligen uppsöka dem och 

fråga om de ville delta i studien. Vi följde Trost (2010) rekommendationer angående första 

kontakten med undersökningspersonerna. Det vill säga att vi kortfattat berättade vilka vi var, 

studiens syfte och att en intervju önskades. Angående intervjun så berättade vi också hur lång 

tid den uppskattningsvis skulle ta. Innan intervjuerna ägde rum fick deltagarna ta del av 

intervjufrågorna för att kunna förbereda sig inför intervjun. De fick även kort information om 

att intervjuerna skulle spelas in på diktafon samt om sina etiska rättigheter i studien som till 

exempel anonymitet. 

 

Intervjuerna genomfördes vid tre olika tillfällen under en veckas tid under april 2014. En av 

intervjuerna hölls i köket i personens hem. De andra sju intervjuerna hölls på respondenternas 

skola i enskilda grupprum.  Respondenterna fick besluta var intervjuerna skulle ske men vi 

informerade innan om att det var viktigt att vi fick sitta ostörda under tiden intervjun pågick. 

Enligt Trost (2010) är det viktigt att den intervjuade känner sig trygg i den miljö intervjun 

genomförs i. Den intervjuades hem kan fungera bra om det är möjligt att genomföra intervjun 

utan att bli störda.  

 



12 
 

Alla intervjuerna spelades in på ljudband. För att försäkra oss mot eventuella tekniska 

problem använde vi oss av dubbla inspelningsapparater. Vi deltog båda två vid 

genomförandet av alla intervjuerna. Ansvaret fördelades så att en ställde frågorna medan den 

andra satt bredvid och antecknade och bröt in med kompletterande synpunkter och frågor. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) bör intervjun inledas med information om intervjuns 

syfte, användning av bandspelare och om det finns några frågor. Vi påbörjade intervjuerna 

med denna information och fortsatte sedan med frågor om personens yrke, hur länge de jobbat 

och vilken verksamhet de arbetade i. Detta för att få en bild av variation i yrkeserfarenhet och 

inom vilken verksamhet undervisningen bedrevs i. Därefter fortsatte vi intervjuerna med 

frågor rörande utomhuspedagogik. Varje intervju tog omkring 35 minuter att genomföra.   

 

4.5 Bearbetning 
Efter intervjuernas genomförande överfördes samtliga ljudfiler till datorer för analys och 

bearbetning av material. Intervjuerna delades upp mellan oss så att vi lyssnade av och skrev ut 

de intervjuer vi själva hållit i. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) och Trost (2010) finns 

ingen generell kod eller specifika spelregler för hur intervjuer ska skrivas ner. Hur man väljer 

att göra är beroende på tycke och smak och omständigheter som till exempel hur mycket 

material och tid man har att avsätta. Vi valde att lyssna igenom intervjuerna och skriva ner det 

vi tyckte var viktigt i förhållande till intervjuguiden. Materialet sorterades efter kategorier och 

omstrukturerades så att det skulle passa strukturen i intervjuguiden.  

Fördelen med att göra på detta sätt, enligt Trost (2010), är att man sorterar bort allt material 

som är irrelevant och ointressant för studien och får en struktur som gör att materialet blir 

lättare att bearbeta. Nackdelen kan vara att man missar visst material. För mycket material är 

dock svårt att analysera, vilket kan göra att man missar viktiga resultat vid analysen av det 

nedskrivna. Detta kan resultera i att man missar ännu mer än om man redan från början valt 

bort material. Har man kvar sina ljudinspelningar kan man dessutom alltid vid behov gå 

tillbaka och lyssna om det behövs. Vid analysen hände det vid ett antal tillfällen att vi gick 

tillbaka till ljudinspelningarna. I och med att tidsangivelser angivits vid nedskrivandet av 

intervjuerna var lätt att hitta det som skulle kontrolleras. 

4.6 Etiska förhållningssätt 
Enligt vetenskapsrådet (2006) är samhällets utveckling beroende av forskning och därför finns 

ett krav på medborgarna att bedriva forskning av hög kvalitet och relevanta frågeställningar. 

Det här kravet kallas forskningskravet och går ut på att kunskaper utvecklas och metoder 

förbättras. Medborgarna har dock också ett krav på skydd mot insyn i till exempel sitt 

livsförhållande. Samhällets individer får inte heller utsättas för fysisk eller psykisk skada eller 

kränkning. Det senast nämnda kravet kallas individskyddskravet vilket alltid är självklart att 

utgå ifrån i all forskning. Varken forskningskravet eller individskyddskravet är dock absoluta 

utan måste vägas mot varandra. 

Individskyddskravet kan delas in i fyra allmänna huvudkrav på forskning. Det första är 

informationskravet vilket handlar om att forskaren ska informera deltagarna i studien om den 

aktuella forsningens syfte. Nästa krav är samtyckeskravet som innebär att deltagarna i en 

studie själva väljer om de vill delta eller inte. Konfidentialitetskravet medför att alla personer 

och uppgifter i studien ska behandlas med största möjliga konfidentialitet. Det fjärde och sista 

kravet är nyttjandekravet och innebär att den insamlade datan endast får användas i 

forskningssyfte. 
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Intervjupersonerna i vår studie informerades muntligen om studiens syfte samt sina etiska 

regler innan intervjuerna påbörjades. Allt material som har samlats in har behandlats med 

största möjliga konfidentialitet och den insamlade empirin har används endast till denna 

studie. Det namn som förekommer i studien är fiktivt och alla ljudfiler och nedskrivet material 

från intervjuerna kommer att raderats i efterhand. 

5. Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultatet utav studien. Informanternas svar från intervjuerna har 

sammanställts i olika kategorier som sedan kopplats ihop med frågeställningarna. Resultaten 

presenteras utifrån studiens olika frågeställningar där varje rubrik representerar en 

frågeställning. Vi har valt att benämna informanterna i studien till Lärare 1 till 8.  

5.1 Lärarnas uppfattning av begreppet utomhuspedagogik 
Lärarna har skiftande svar på frågan vad utomhuspedagogik innebär för dem. En gemensam 

åsikt som flertalet lärare för fram är platsen och miljöns betydelse för utomhuspedagogiken. 

Ett svar som förekommer hos informanterna är att utomhuspedagogik innebär att man flyttar 

ut lärandet i naturen för att uppnå de mål man har med undervisningen. Nedan följer ett citat 

som visar på vad utomhuspedagogik kan betyda: 

 
“…innebär väl att man erbjuder olika miljöer för barnen, både skolgårdens miljö och även 

skogen som vi använder mycket. Att man tänker på att man skapar förutsättningar för 

barnen att upptäcka och vara nyfikna och att de på så vis lär sig saker och erbjuder material 

som de kan använda sig av” (Lärare 5) 

En åsikt som förs fram är att verksamhetens syften och mål är desamma inomhus som 

utomhus. Det som skiljer sig åt när det gäller undervisningen är miljön. Utomhus finns inga 

väggar och tak vilket gör att vi människor beter oss annorlunda.  Utomhus blir barnen mera 

sig själva och påverkas inte lika mycket av de saker som finns runtomkring dem säger en av 

pedagogerna. En annan uppfattning som flera av pedagogerna delar när det gäller 

utomhuspedagogik är att allt som går att göra inomhus även går att göra utomhus men att det 

kan krävas vissa anpassningar efter till exempel årstid och väder. Två ut av pedagogerna 

uttrycker sig så här: 

 
“Utomhuspedagogik innebär för mig att i princip allt jag kan göra inne kan göra ute och att 

jag kan vill lära barn att vara ute och tycka det trevligt. Jag vill bygga upp ett behov hos 

barnen av att vara ute och tycka det är trevligt. Lära sig att allt du kan göra inne kan du göra 

ute på ett modifierat sätt” (Lärare 6)  
 
”Jag tänker på överhuvudtaget allt i stort sett utomhus. Från den fria leken till planerade 

aktiviteter ute. Man lär sig både det ena och det andra, matematik, svenska, bild, skapande. 

Allt, man lär sig allt!” (Lärare 1) 

Flera av lärarna nämner att de tycker att verksamheten utomhus utgår mer från barnens 

intressen och är mindre styrd än vad verksamheten inomhus är. Inomhus erbjuder lärarna 

barnen alternativ att det här finns att välja mellan, medan utomhus spinner man vidare på det 

barnen upptäcker.  Följande citat visar på att utomhusverksamheten utgår mer från barnens 

intressen och hur den skiljer sig åt från verksamheten inomhus: 

”Ännu mer utifrån barnens där de kan upptäcka och göra själva, områdena mycket mycket 

större. De tar kanske för sig på ett helt annat sätt under kontrollerande former än 

inomhuspedagogiken som många gånger är mer styrd.” (Lärare 5) 
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Många lärare säger att de jobbar med hållbar utveckling och miljöfrågor i samband med 

undervisning utomhus men endast en av lärarna kopplar ihop detta med att det är 

betydelsefullt för barnens personliga del att känna att allt hänger ihop och att de tillhör något 

större. Hon anser att utomhuspedagogiken är väldigt viktigt när det gäller att få barnen att 

uppleva att de inte är själva. Hon säger att även om barnen kan vara ensamma ibland så 

känner de ändå att de är del av något större. Genom att vara utomhus kan de få uppleva att de 

tillhör någonting och förstå att de handlingar de utför när de är utomhus inte bara påverkar 

dem själva utan även andra och naturen. Utomhus får barnen uppleva att de är del utav ett 

större kretslopp.  

5.2  Lärarnas uppfattning om utomhusverksamhet 

5.2.1 Ämnesinnehåll och arbetsmetoder 

Vilket ämnesinnehåll som behandlas utomhus kan enligt flera av lärarna vara alla ämnen som 

läroplanen benämner. Ämnena anpassas dock till utomhusmiljön och skiljer sig därför till hur 

undervisningen ser ut inomhus. Pedagogerna upplever att undervisningen blir varierad på ett 

positivt sätt för barnen då de kombinerar inomhus- och utomhusundervisning. De ämnen som 

pedagogerna oftast nämner under intervjuerna och som verkar vanligast i deras planerade 

utomhusaktiviteter är naturvetenskap, matematik och svenska. Andra ämnen som också 

nämns är bild, idrott och hälsa samt frågor som rör värdegrunden. Då det gäller 

naturvetenskap har två av lärarna samverkan med naturskolan vilket innebär att en lärare från 

naturskolan kommer på besök och håller i naturvetenskapliga aktiviteter med barnen och 

lärarna. En av de ovan nämnda pedagogerna beskriver samarbetet med naturskolan så här:  

 
”Det får man ju söka, då får man en förfrågan på hösten eller på våren, alltså söka för sin 

klass. Sen kommer en lärare hit till skolan. Det börjar alltid med en lektionstimme och sen 

går man till skogen.  Det är 6 tillfällen, ett var tredje vecka ungefär. Då får man välja 

mellan, jag tror det finns 10 lektionstips, t ex livet i dammen, djuren på vintern. Sen väljer 

man ut sex områden. Det är jättetrevligt, jätte, jätte trevligt! Å lärorikt och man tar med sig 

djur tillbaka hit och man tittar på dem på storbildskärm och i luppar och barnen får känna 

och höra. supertrevligt! Sen är de lärarna från naturskolan så mångsidiga och kan så 

mycket, de kan svara så bra på barnens frågor.” (Lärare 1) 

 

Annat naturvetenskapligt innehåll som nämns i utomhusverksamheten är lärande om växter 

och djur samt hållbar utveckling. Arbetsformer som används är till exempel lekar, samtal 

kring sådant man ser i naturen, tipsrundor och skräpinsamling. 

 

Vid utomhusmatematik så använder flera av intervjupersonerna boken ”Leka och lära 

matematik ute i förskolan” av Molander och Kellander (2011) som inspirationskälla. Boken 

innehåller övningar och aktivitetskort som bland annat tränar grundläggande matematiska 

begrepp, sortering och förmågan att kunna se mönster. Aktivitetskorten som följer med boken 

innehåller uppdrag som på ett lekfullt sätt tränar de nämnda matematiska förmågorna. 

Följande citat speglar hur boken till exempel används:  

 
”När vi arbetar med matte så brukar vi ha tagit ur den här boken, den ger mycket förslag på 

vad man kan göra. Det kan t ex vara att barnen får lägga mönster med olika växter, pinnar 

och kottar.  Vi har en ryggsäck vi brukar ha med oss en vaxduk. På vaxduken kan de lägga 

t ex mönster eller olika färgskalor. Sen kan de även få uppdrag att t ex hämta tre kottar eller 

fem pinnar eller olika mängd.” (Lärare 4) 

 

Även då det gäller ämnet svenska så använder några av lärarna uppdragskort för att träna 

begrepp och utveckling i ämnet. Flera lärare anser att utomhusverksamheten också är viktig 

för att ”svetsa samman” barngruppen.   Barnen anses ha färre konflikter och bättre samarbete 
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utomhus jämfört med inomhus vilket gynnar gruppdynamiken. På hösten är det därför många 

av pedagogerna som medvetet går extra ofta till skogen med barnen. En förskollärare går runt 

med barngruppen på hösten och kollar vart alla barn bor, promenaden avslutas alltid med lek i 

en lekpark. Pedagogen upplever att gruppen på så sätt lär känna varandra och ”svetsas 

samman” på ett bra sätt. 

 

Alla intervjupersoner har ibland med sig fika eller gör mat och fika i skogen med 

barngruppen. Det kan vara antingen lunch, mellanmål eller tilltugg som till exempel popcorn. 

Syftet med matlagningen beskrivs både som en motivationshöjare till utomhusverksamhet för 

barnen samt ett sätt att lära sig hur man kan laga mat i naturen. Detta beskrivs nedan: 

 
”Vi brukar ofta börja med att äta lite i skogen för det brukar oftast göra att barnen 

tycker att det är roligt. Till exempel stompabröd som de får kavla på plattor och 

grädda över öppen eld på muurikka.” (Lärare 4) 

 

I intervjupersonernas utomhusverksamhet ingår också skapande i olika former. Flera 

pedagoger beskriver att de ibland hämtar material i skogen som barnen sedan får använda i 

olika skapande-projekt inomhus på avdelningen. Andra beskriver att de brukar måla i snön på 

vintern eller ta ut stafflin, pennor samt papper och rita utomhus på sommarhalvåret. Att tälja i 

trämaterial från naturen är det också några lärare som nämner.   

 

De flesta av pedagogerna berättar att utomhusverksamheten ofta är barninitierad eller grundad 

på barnens frågeställningar. Genom att utgå från barnens intressen och frågeställningar så 

upplever lärarna att de ofta lyckas fånga barnens uppmärksamhet i utomhusverksamheten. 

Citaten nedan belyser arbetssätt som grundar sig på barnens frågeställningar: 

 
”Jag satt ute med ett barn nu och hon ba- hör ni fåglarna? Vi satt och pratade om något helt 

annat. Sen byggde det vidare så vi började prata om påfåglar och då tog vi ut ”paddan” och 

så kollade vi lite på påfåglar och så byggde det vidare på något annat intresse. Å precis 

innan det var jag nere vid en myrstack då barnen frågade – vad äter myror, hur många 

myror finns det, vi måste ge dem mat. Utemiljön väcker mycke frågor.” (Lärare 3) 

 

”Sen varvar vi hela tiden med barnens frågor, de får ha med sig luppar förstoringsglas, 

plastpåsar och muggar att plocka saker i. Sen har jag och min kollega så tur att vi har en 

man som tidigare har varit lärare på lärarhögskolan inom natur som nu är pensionerad som 

följer med oss. Så barnen ska hela tiden fråga, så vi säger fråga så mycket ni bara vill för 

Pelle kan allt. Det tycker vi nästan är det viktigaste-barnens frågor. För då kan de gå med 

förstoringsglas och hitta några myror och fråga vad är det här Pelle? Vad är det här? Även 

jag och min kollega kan en hel del men han är ju expert. Barnens frågor betyder 

jättemycket, just att man väcker deras intresse när det gäller naturen.” (Lärare 4) 

 

Vid utomhusundervisning så anpassas arbetsmetoderna av de olika läroämnena enligt 

pedagogerna till utomhusmiljön. En lärare upplever att barnen inte inser att de jobbar med 

olika ämnen då de är utomhus, så här beskriver personen det: 

 
”när vi har gjort någon aktivitet och barnen säger det här var jätteroligt det här vill vi göra 

mera, och jag säger, men vet ni, det där var ju faktiskt matematik. Va! Då blir de lite 

förvånade” (Lärare 5) 

 

Pedagogerna upplever att utomhusundervisningen är mer praktisk, fysisk, sinnlig och konkret 

jämfört med inomhusundervisningen. Utomhus arbetar ingen av lärarna med kursböcker utan 

lärandet utgår från det man har sett. Flera av lärarna tror att utomhuspedagogik gynnar alla 

barns inlärning men vissa barn extra mycket. Barn som behöver se samt uppleva med hela 
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kroppen för att lära gynnas enligt pedagogerna mer än andra barn. Detta framhålls bland annat 

i följande citat: 

 
”Barnen lär med alla sina sinnen och hela kroppen, det finns stora ytor att röra sig på. 

Barnen som kan ha svårt att sitta på en samling kan ha lättare när man är utomhus, de kan 

få röra sig lite grann när man håller på och göra saker så för dem kan det nog många gånger 

vara lite lättare.” (Lärare 4) 

5.2.2 Ramfaktorer 

Alla lärare är ute med sina barngrupper på skolgården varje dag både i förskoleklass och 

under fritidstid. Däremot upplever de pedagoger som arbetar i årskurs 1 och uppåt att det 

förekommer väldigt lite utomhuspedagogik under skoltid. I förskoleklass och på fritids går de 

flesta iväg på utflykt utanför skolgården ca en gång i veckan under sommarhalvåret. Ett 

utflyktsmål som alla berörda skolor i studien har nära till och ofta besöker är skogen. Alla 

intervjuade lärare kan promenera med en barngrupp från skolgården till en skog på 10-15 

minuter. Andra ställen som också besöks utanför skolgården är lekparker, havet, grillplatser, 

en konstgräsplan och en naturstig. Flera av lekparkerna ligger i parkmiljö och några i 

skogsmiljö. Förutom promenader så brukar några av lärarna ibland också cykla med 

barngruppen till vissa utflyktsmål. Fördelen som nämns med cykel är att barngruppen kan ta 

sig till platser som ligger långt bort från skolgården inom en rimlig tidsram. En pedagog säger 

att hennes arbetslag ofta försöker hitta nya platser att besöka med barngruppen eftersom att 

det, enligt henne, är ett lärande i sig att upptäcka nya platser. 

 

Under vinterhalvåret blir det färre utflykter utanför skolgården i flera av verksamheterna på 

grund av t ex mörker och stora mängder snö. Vissa av intervjupersonerna fortsätter dock att ta 

med barngruppen utanför skolområdet även på vintern men anpassar då verksamheten till 

vinteraktiviteter som till exempel skidor, skridskor och pulkåkning. Även på skolgården 

anpassas verksamheten efter årstiden. I följande citat beskriver informanten hur hon tänker 

kring verksamhetens anpassning efter årstiderna: 

 
”Jag tror inte att man sitter på vintern och gör chokladbollar ute. Finmotoriska aktiviteter är 

svåra att göra ute på vintern och passar bättre på sommaren. Man får fokusera på aktiviteter 

som lämpar sig som olika sporter eller lekar i snön. Uteverksamheten måste anpassas till 

årstiderna.” (Lärare 2) 

 

En annan pedagog upplever att det behövs mer planerad utomhusverksamhet på vintern 

eftersom att det finns mindre för barnen att inspireras av utomhus då jämfört med 

sommarhalvåret. Material som lärarna tar med sig från skolan till utomhusverksamheten 

skiljer sig väldigt mycket beroende på vad barngruppen ska göra och vilken plats som ska 

besökas. Vid besök på konstgräsplanen tas till exempel bollar med och de som besöker havet 

har ofta med sig håvar och luppar. Till skogen har de flesta pedagoger med sig någon form av 

material. Det kan till exempel vara luppar, förstoringsglas, måttband, vaxduk, knivar, 

faktaböcker samt kikare av olika slag. Det kan även vara mat/fika och extrakläder. En 

pedagog menar dock att det inte behövs så mycket material när de går till skogen eftersom att 

barnen alltid hittar massor att göra ändå. Till lekparken kan pedagogerna ibland ta med fika 

men något annat material tas inte så ofta med dit. 

 

5.3 Möjligheter och hinder  
Lärarna som ingår i studien ser alla många fördelar och möjligheter med undervisning 

utomhus. En fördel som alla deltagare utom en nämner i intervjuerna, är den rörelse- och 

hälsoaspekt som finns i utomhuspedagogik. Enligt lärarna har barnen ett stort rörelsebehov 
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som de behöver få utlopp för. Inomhus blir det mer stillsamma aktiviteter som att pyssla eller 

bygga med lego medan det utomhus finns mer plats att utöva mer fysiska aktiviteter som att 

klättra, hoppa och att bygga kojor. En av de intervjuade säger att barnen kan vara trötta 

inomhus men när man går ut piggnar de till. Samma pedagog säger även om 

utomhusverksamhet att: 

”Barnen rör sig mycket och mår bättre, har ingen statistik att det är så men känslan är att 

man är friskare och mår bättre” (Lärare 7) 

En annan pedagog säger så här om att vistas ute i skogen; 

”Friheten i skogen är helt fantastisk, att barnen får röra sig mycket- motoriken, man ser att 

många mår så otroligt bra av det. Man ser att många också samarbetar bra i skogen både vid 

styrda aktiviteter och vid fri lek.” (Lärare 4)  

Något som flera nämner i studien är vikten av att vistas utomhus för att få solljus och D-

vitamin. En av informanterna säger att vintertid är det inte så många timmar under dagen som 

det går att vara ute medan solen är uppe. När de flesta barnen kommer hem från skolan och 

fritids är det redan mörk ute. Enda möjligheten som finns att vistas i dagsljus för dessa barn är 

att vara ute under skoltid. Några av pedagogerna säger även att ljudnivån blir lägre utomhus 

något som de anser vara bra både för barn och vuxna. Speciellt en av pedagogerna som lider 

av en hörselnedsättning framhäver fördelen med att vistas utomhus. Hon tror att om de 

fortsätter att vistas mycket utomhus, kommer det att innebära att hon orkar jobba längre.  

En fördel med utomhusundervisning är, enligt flera av intervjupersoner, att den gynnar 

barnens inlärning på olika sätt. Aspekter som nämns är att barnen lär sig med hela kroppen, 

använder flera sinnen samt att barnen ofta samarbetar på ett bra sätt utomhus. En åsikt som 

framförs är att utomhusundervisning blir bäst om den hålls på en plats utanför skolgården 

eftersom barnen lätt blir störda av andra barn på skolgården. Andra lärare tycker skolgården 

fungerar bra för utöva olika pedagogiska aktiviteter. 

 

Ett annan positiv aspekt med utomhusverksamhet som många väljer att ta upp är den fria 

lekens möjligheter. Pedagogerna uppfattar att det blir bättre fri lek utomhus. De säger att 

utomhus är den fria leken mindre styrd än vad den är inomhus. Barnen blandar sig mer 

åldersmässigt och det är lättare för barnen att ta kontakt och att gå in och ut ur leken än vad 

det är vid inomhuslek. När barnen leker utomhus är det sällan någon som inte vad de ska göra. 

Detta beskrivs på följande vis: 

”Sen märker man ju att vi har en liten skogsdel här nere och den är ju väldigt liten men det 

är som att när vi kommer dit så säger det bara pjuuutch och så försvinner alla och leker i 

olika konstellationer. I princip alla hittar något att göra.” (Lärare 2) 

”Bara vi går ut har vi inga barn kvar, de är bara överallt och leker utan att vi på något sätt 

har startat upp dem. Vilket är ett bra betyg på den miljö som finns. Sällan vi går ut och 

planterar en aktivitet att det här ska vi göra även om det också finns… barn skapar sin egen 

lek. Några hjälper till med lite eld, de kan behöva lite stöd men för 95 % säger det bara 

poff, så leker alla.” (Lärare 7)   

Flera pedagoger upplever även att det blir mindre konflikter vid lek utomhus. Att de stora 

ytorna som finns gör att barnen kan få vara mer ifred mer. Det blir lugnare, finns mer tid för 

relationer och att få utlopp för sina egna tankar. Inomhus har alla större kontroll på vad alla 

gör, vilket gör att det är lättare att få vara sig själv i leken utomhus. 

En fördel som några lärare nämner med utomhuspedagogik är att är det möjligt att ha lite 

större barngrupper än inomhus. De stora ytorna gör att det inte blir lika intensivt som inne och 
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barnen kan få röra sig mer fritt. Samtidigt finns det andra lärare som upplever att de stora 

ytorna och gruppens storlek kan bli ett problem vid utomhusaktiviteter. De säger att det är 

svårt att fånga barnen vid samlingar och att göra aktiviteter när grupperna blir för stora. Det 

tar för lång tid och barnen tycker inte att det är roligt. Eftersom det inte finns några 

angränsningar med väggar och tak är det svårare att hålla barnen fokuserade. Följande citat 

speglar detta: 

”Svårt att lära med väldigt stora barngrupper, går inte att fånga så många på samma gång. 

Men det är egentligen ingen skillnad med utomhuspedagogik eller inomhus. Det är svårt 

med stora barngrupper även inne” (Lärare 2) 

”Svårt att hålla fokus, finns så mycket annat ute som är roligt, måste fånga barnen på ett 

helt annat sätt kan inte bara bestämma och mata. Måste hitta ett sätt att fånga dom. Till 

exempel, här är en myra hur långt går en myra, så att de får ett uppdrag där de förstår vad 

de ska göra” (Lärare 6) 

En nackdel som framförs i studien är att det ibland kan kännas otryggt att gå iväg från 

skolgården. Detta på grund av att de stora barngrupperna gör att det kan vara svårt att hålla 

koll på alla elever. Att få med sig all utrustning, som till exempel om man vill äta mellanmål 

ute i skogen, kan ibland vara ett problem när barngrupperna är stora och personaltätheten låg. 

Vid vissa tillfällen kommer lärarna efterhand på saker som hade varit bra att ha med och då 

tar det för lång tid att gå tillbaka och hämta. En av pedagogerna säger att man måste anpassa 

verksamheten efter antal barn och vuxna men tillägger att om det är någon speciell utflykt de 

vill göra brukar de kunna låna personal från andra grupper.  

Även vid den fria leken utomhus kan de stora ytorna vara ett problem. Inomhus är det lättare 

att ha överblick över barnen och vad som händer. Som pedagog är man närmare när någonting 

händer och barnen behöver hjälp.  En pedagog säger så här om leken utomhus:  

”Det är svårare att se när barnen leker ute eftersom skolgården inte är platt, finns träd och 

sådant. Går inte att se allting. Har bättre överblick inne, man är närmare där det händer. 

Finns ingredienser både språklig, moralsikt och etiskt som är i gränslandet, där det kan 

behövas vuxenstöd, med det man gör och vad det betyder. Både fördel och nackdel, barnen 

behöver få leva ut leken men vuxenstödet kan behövas.” (Lärare 7)  

Att en del barn inte har de kläder och utrustning som behövs för att vara ute tycker de flesta 

pedagoger är tråkigt. Efter ett tag när föräldrarna märker att barnen är ute mycket brukar 

föräldrarna bli bättre på att skicka med kläder. Många gånger har barnen bra kläder men 

glömmer antingen att ta med dem till skolan eller så tar de inte på sig de kläder som 

föräldrarna skickat med. Ibland händer det att barnen får låna kläder från skolan. Om barnen 

har dåliga kläder för att vara ute är det svårt att lära sig något. Vilket framkommer i följande 

svar: 

”Alla barn har inte kläder för att vara ute. Är du ute och fryser då lär du dig inget. Måste ha 

grejer så att du kan vara ute om det regnar och blåser. Står du bara och huttrar, lär du dig 

inget.”(Lärare 6) 

De flesta pedagoger upplevde att de flesta barn hade vana att vara ute i skog och mark, 

antingen hemifrån eller från deras tid på förskolan. Men att det fanns vissa barn som inte var 

vana vid att vara ute eller inte gillade att vara ute var ytterligare en svårighet som några 

pedagoger nämnde. För dessa barn kunde det vara svårt att veta vad de skulle göra när de kom 

till nya platser. Det fanns även barn som var rädda för olika djur som björnar och getingar. 

Dessa barn fick man ge lite extra stöd och efter några gånger utomhus brukade detta gått över 

för de flesta. Detta beskrivs i följande citat: 
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”kan ta ett tag att veta vad de ska göra när de kommer till ett nytt ställe men efter några 

gånger en enorm lek och svårt att få tillbaka. De säger ”ska vi redan gå tillbaka”. En del vet 

direkt vad de vill göra, andra behöver lite tid, en del kan till och med vara lite rädda att de 

ska finnas nån björn. Med tiden blir de flesta bekväma.” (Lärare 8) 

Informanterna hittade alltså både fördelar och nackdelar med att vistas och bedriva 

undervisning utomhus. Fördelarna var dock betydligt fler och lättare för informanterna att 

komma fram till. När vi frågade vilka nackdelarna och svårigheter det kunde finnas med 

utomhuspedagogik behövde informanterna längre tid att fundera och vi fick betydligt färre 

svar. 

6. Analys 
Under den här rubriken kommer resultaten i studien att analyseras och jämföras utifrån 

tidigare forskning och styrdokument. Analysens struktur utgår, precis som i resultatet, från 

studiens frågeställningar. 
 

6.1 Definition av utomhuspedagogik 
Enligt Rickinsson (2004), som granskat och sammanställt forskning inom utomhuspedagogik, 

är utomhuspedagogik ett brett och komplext område som berör många pedagogiska aktiviteter 

med olika syften och i många varierande miljöer. Detta stämmer väl överenser med svaren 

som framkommit i intervjuerna. Även om det i resultatet finns gemensamma åsikter som flera 

av lärarna framhöll på frågan vad utomhuspedagogik innebär fanns det också många och 

skiftande svar. Vilket kan tolkas som att utomhuspedagogik är ett brett och komplext område 

som kan betyda olika saker för olika lärare. Att utomhusundervisningen kan ha många olika 

syften visar sig även på så sätt att flera av lärarna nämner att allt går att göra utomhus. Lärarna 

nämner både planerade och fria aktiviteter, vilket innebär allt från fri lek och skapande till 

mer teorietiska ämnen som matematik och svenska.  

Många av lärarna framhåller att skillnaden mellan utomhuspedagogik och inomhuspedagogik 

är just platsen som lärandet sker på och att miljön utomhus skiljer sig på så sätt att det varken 

finns väggar och tak och att barn därför beter sig annorlunda utomhus. För Szczepanski 

(2008) är kärnan i utomhuspedagogik det sätt som platsen, upplevelsen och 

förstahandserfarenheter samspelar med varnadra. Han menar att barn behöver ta sig ut från 

klassrummet för att lära sig från förstahandsinformationen som finns i landskapet och miljön 

runtomkring dem.  

Enligt den definition som Nationellt centrum för utomhuspedagogik (Linköping Universitet, 

2014) har tagit fram för utomhuspedagogik räcker inte bara med att lärandet har flyttat ut eller 

att platsens betydelse för lärandet lyfts fram utan växelspelet mellan sinnlig upplevelse och 

boklig bildning ska även betonas. Dahlgren och Szczepanski (2004) understryker att 

utomhuspedagogik inte automatiskt bidrar till lärande utan för att meningsfullt lärande ska ske 

så krävs reflektion av upplevelsen. När det gäller kopplingen mellan boklig bildning och 

sinnlig upplevelse, och att binda ihop lärandet som sker inomhus med det utomhus, visar 

resultatet på det endast sker i enstaka fall och att reflektionen kring upplevelserna oftast är 

mycket liten.   

6.2 Lärarnas uppfattning om utomhusverksamhet 

6.2.1 Ämnesinnehåll och arbetsmetoder 

Trots att undervisning traditionellt sett sker i ett klassrum (Szczepanski, 2008) samt att 

läroplanen för förskoleklass och fritidshem (Skolverket, 2011) inte nämner begreppet 
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utomhuspedagogik eller platsen för lärandet, så känner flera informanter i studien att de kan 

och vill undervisa i alla läroplanens ämnen både inomhus och utomhus. Informanterna 

nämner att det känns varierande att ha undervisning både inomhus och utomhus i olika 

ämnen. Styrdokumenten förespråkar att undervisningen ska vara varierad och balanserad 

angående sammansättning, innehåll och arbetsformer. 

 

Informanterna i studien lyfter fram flera ämnen ur läroplanen som de arbetar med utomhus. 

Enligt Gustafsson et al. (2012) finns det flera undersökningar som pekar på att 

utomhuspedagogik har positiva effekter på elevers skolresultat. De ämnen som är vanligast i 

intervjupersonernas utomhusundervisning är naturvetenskap, matematik och svenska. En 

amerikansk studie, gjord på 10 skolor, visar att utomhusundervisning förbättrar elevernas 

studieresultat i ämnena naturvetenskap, matematik, läsning och skrivning och 

samhällskunskap. Forskning visar alltså att elevernas studieresultat förbättras av 

utomhusundervisning i de ämnen som informanterna oftast undervisar i utomhus. 

 

Enligt Kaplan och Kaplan (1994) gör gröna natur- och kultur områden att vi människor blir 

piggare, lugnare och mindre konfliktbenägna. Det framkommer även i informanternas svar att 

konflikterna i barngruppen upplevs minska utomhus samt att barngruppen ”svetsas samman” 

på ett väldigt bra sätt. De flesta av pedagogerna i studien anger också att 

utomhusverksamheten oftast är barninitierad eller grundad på barnens frågeställningar. 

Sandell (2011) påpekar just vikten av att barnen får vara aktiva i utomhuspedagogiken och 

inte bara passiva åskådare. Strotz och Svenning (2004) menar att kunskap uppstår ur 

ett ”problembaserat” lärande där undervisningen måste grundas i barnens intressen och 

frågeställningar. Även läroplanen (Skolverket, 2011) och fritidshemmets allmänna råd 

(Skolverket, 2007) framhåller att läraren ansvarar för att alla barn får inflytande över 

arbetsformer, arbetssätt samt undervisningens innehåll. Inflytandet ska öka med stigande 

ålder.   

 

Utomhusundervisningen upplevs mer praktisk, fysisk, sinnlig och konkret, av lärarna i 

studien, jämfört med inomhusundervisningen. Lärarna utgår ej från kursböcker, men till viss 

del annan litteratur. Det de framför allt utgår från är det gruppen upplever och ser. Att man vid 

utomhusundervisning tillmäts den direkta upplevelsen av föremålet framhåller Dahlgren och 

Szczepanski (2004) som en stor pedagogisk och didaktisk betydelse. I 

utomhusundervisningen formuleras inte bara det som kan skrivas i en formel eller text utan 

även den tysta kunskapen som vi upplever genom våra sinnen. Forskning visar att förmågan 

att uppfatta omgivningen omkring oss med alla våra sinnen är central vid 

utomhusundervisning och att den kroppsliga och fysiska kontakten med naturen bidrar till att 

öka autenticiteten i lärandet (Szczepanski, 2007). Enligt Nelson (2007) så skapas och 

aktiveras fler minnesspår när flera sinnen och delar av hjärnan aktiveras samtidigt. 

 

Barn som kan ha svårt att sitta stilla och behöver se och lära med hela kroppen kan enligt 

informanterna ha lättare att lära utomhus jämfört med inomhus. Även Nelson (2007) säger att 

utomhuspedagogik kan nå de barn som inte kommer till sin rätt i det vanliga klassrummet. 

Barn som känner osäkerhet i det sociala samspelet samt de med motorisk oro kan känna sig 

mer hemma utomhus. I utomhusundervisning så används, enligt Nelson (2007) andra 

färdigheter än de verbala, skriftliga och stillasittande som används inomhus. Enligt en 

informant så skilde sig utomhusundervisningen så mycket från inomhusundervisningen att 

barnen inte insåg att det faktiskt var ämnet matematik de hade jobbat med utomhus. 
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6.2.2 Ramfaktorer 

Att utomhusundervisningen anpassas till årstiderna, barngruppens storlek samt innehåller 

grundläggande överlevnadskunskaper som t ex matlagning anser både Strotz och Svenning 

(2004) samt en del av informanterna som viktiga faktorer för att utomhusundervisningen ska 

bli rolig och intressant. Rickinsson (2004) påpekar att utomhuspedagogik inte måste bedrivas 

i naturmiljö utan även på andra platser som skolgården, parker, stadsmiljöer m.m. Att lärarna 

kopplar ihop utomhuspedagogik med lärande på olika platser visar sig också i resultatet av 

studien. Flera av lärarna nämner flera olika platser som de brukar hålla till på när de pratar om 

utomhuspedagogik. Platser de räknar upp där de brukar bedriva utomhuspedagogik på är till 

exempel skolgården, skogen, parken och stranden. 

6.3 Möjligheter och hinder  
Svaren från informanterna visar att den möjlighet och fördel som allra flesta lärare i studien 

nämner är de positiva rörelse- och hälsoaspekter som de anser att utomhuspedagogik har. De 

menar att barn har ett stort rörelsebehov som de behöver få utlopp för och att miljön utomhus 

är mer lämpad för aktiviter som tillgodoser detta behov. Detta stämmer väl överens med vad 

flera forskare anser om utomhuspedagogik. Szczepanski (2009) säger att barnens fysiska 

aktivitet ökar genom utomhusundervisning i och med att utomhuspedagogik har rörelse 

inbyggt i sitt utförande och att det inte finns några tvivel om att rörelse och fysisk aktivitet är 

friskfaktorer. Myndigheten för skolutveckling (2005) fastslår att utomhuspedagogik kan vara 

ett sätt att uppnå läroplanens intentioner om daglig fysisk aktivitet och Elinder Schäfer & 

Faskunger (2006) säger att regelbunden fysisk aktivitet har en rad positiva effekter för barns 

hälsa som t.ex. ökad muskelstyrka, förbättrad kondition och minskad risk att utveckla hjärt- 

och kärlsjukdomar senare i livet.  

 

Svaren i studien visar även på att lärarna uppfattar att eleverna blir piggare och lugnare vid 

utomhusvistelse. Detta går att koppla till forskning som Kaplan och Kaplan (1994) gjort som 

visar att besök i gröna natur- och kulturområden är bra för välbefinnandet och att naturen 

avlastar och den spontana uppmärksamheten ökar. Forskning gjord på elever i Linköpings 

kommun visar på mindre stress och sänkta cortisolhalter hos elever som har 

utomhusundervisning (Szczepanski, 2007). Höga cortisolhalter har negativa effekter för bl.a. 

minne, inlärning och koncentrationsförmåga (Nelson, 2007). 

 

Enligt Elkind (2006) behöver barn leka för att på ett optimalt sätt utvecklas mentalt, fysiskt 

och socialt. Mårtensson (2004) säger att leken utomhus skiljer sig från leken inomhus på så 

sätt att inomhus finns det speciella rum för olika aktiviteter som t.ex. lego och sagoläsning 

som styr leken. Utomhus finns inga sådana rum vilket gör omgivningen mer föränderlig och 

mindre förutsägbar. Detta återspeglas i de svar som framkommit i intervjuerna. Lärarna anser 

att barnen utomhus har mycket lättare att gå in och ut ur leken utomhus eftersom leken inte är 

lika styrd och att inomhus påverkas barnen mer av varandra och av det material som finns att 

tillgå.  Forskning om lek visar också att en varierad utomhusmiljö, med en blandning av 

öppna ytor, vegetation som består av träd buskar och kuperad terräng och lekredskap väl 

integrerade med varandra gynnar barns lek och hälsa. Lärarna på de skolor som ingick i 

studien ansåg att de hade tillgång till bra utemiljöer, vilket de menade visade sig på så sätt att 

när de gick ut var de sällan någon som inte hade något att göra. Barnen försvann snabb i olika 

konstellationer in i leken och hittade nya kamrater som de inte brukade leka med inne.  

Lärarna i studien påpekade flera gånger att de hade väldigt bra skolgårdar, med stora ytor och 

varierad miljö, och även närmiljöer som lämpade sig väl för utomhuspedagogik Allmänna råd 

för fritidshemmet (2007) framhåller vikten av en väl utformad miljö för att kunna bedriva en 

pedagogisk verksamhet som bygger på barnens behov och intressen. Utemiljön ska ge 
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utrymme både för platsbundna lekar och utforskande aktiviteter och det att är viktigt att 

barnen ges möjlighet att lära känna sin närmiljö. Skolor med stora funktionella ytor har bättre 

förrutsättningar för att bedriva utomhuspedagogiska aktiviteter än skolor med små gårdar 

(Ericsson et al., 2009). Lärarna i studien ansåg dock att de stora ytorna inte bara vara av 

positiv bemärkelse. De stora ytorna kombinerat med stora barngrupper gjorde att det vid lek 

kunde det vara svårt att få överblick över barnen. Lärarna upplevde även att det ibland kunde 

vara besvärligt att samla barnen och få dem fokuserade när det fanns så mycket annat som 

lockade. Vissa kände att det var otryggt att gå iväg på utflykter eftersom barngrupperna var 

för stora och avståndet gjorde att det var svårt att få med sig material på grund av för lite 

personal.    

Enligt G. Ericsson (2004) är det idag många barn som inte är vana vid att vistas ute i skog och 

mark. Denna stämmer delvis överens med informanterna svar om vilka hinder det kan finnas 

med utomhuspedagogik. Informanterna ansåg att det kunde vara ett problem att det fanns 

vissa barn som inte var vana vid att vistas utomhus men till skillnad mot Eriksson menar de 

att flertalet barn hade vana att vistas i naturen och det endast var ett fåtal barn som inte hade 

någon naturvana.   

Ytterligare ett problem som flera lärare tog upp var att många elever inte hade bra kläder för 

att vara ute. En lärare sa att för eleverna skulle kunna lära sig något när de var utomhus var 

det nödvändigt att de var rätt klädda. Detta uttalande går att känna igen i både vad Sandell 

(2011) och Brügge (2011) säger om utomhusvistelse. Sandell framhåller att för att skapa ett 

engagemang om miljön krävs det att man kopplar samman utevistelsen med trivsel och 

trygghet. Brügge i sin tur menar att för att skapa denna trivsel krävs det att man är varm och 

torr. Hon säger vidare att den som är kall och fryser lär sig inget om naturen.       

7. Diskussion 
I nedanstående avsnitt följer först en resultatdiskussion som följs av metoddiskussion och 

vidare forskning. I resultatdiskussion diskuteras och problematiseras resultatet. I 

metoddiskussion diskuteras hur metodval, urval och genomförandet kan ha påverkat 

resultatet. I vidare forskning ges förslag på framtida forskning. 

7.1 Resultatdiskussion 
Resultatet i studien visade att informanternas definition och syn på utomhuspedagogik till stor 

del stämde överens med varandra. Platsens betydelse för lärandet och att alla ämnen som går 

att undervisa i inomhus även går att undervisa i utomhus var något som bägge framhöll. 

Forskarna framhöll dessutom att utomhuspedagogik innebär ett arbetssätt som kopplar ihop 

den teoretiska och bokliga bildningen med ett mer praktiskt och sinnligt lärande samt att 

reflektion är en viktig aspekt för att lärande ska ske. Detta var en aspekt av 

utomhuspedagogiken som väldigt få av informanterna nämnde och något som vi tror skulle 

kunna göra att eleverna lärde sig ännu mer vid utomhusundervisning. Många av lärarna i 

studien tryckte på de praktiska och sinnliga arbetssätten i utomhuspedagogiken men de talade 

inte i lika stor utsträckning om sammankopplingen med den teoretiska och bokliga 

bildningen. Vi tror att en orsak till detta kan vara att många lärare saknar utbildning i 

utomhuspedagogik. Trots att intresset för utomhuspedagogik växer i Sverige så finns det 

fortfarande många lärare som går ut lärarutbildningen utan att ha läst någon 

utomhuspedagogik alls. Genom att införa mer utomhuspedagogik i lärarutbildningen tror vi 

att medvetenheten om sambandet mellan teori och praktik samt reflektionen kring innehållet i 

utomhusundervisningen skulle öka.    
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Alla informanter ansåg att de hade en bra utomhusmiljö. Både skolgården och närmiljön var 

väl lämpad för utomhuspedagogik. Även om alla skolor i studien hade en bra utemiljö finns 

det skolor som inte har det. Fritidshemmets allmänna råd (Skolverket, 2007) framhåller vikten 

av en bra utemiljö för barns utveckling och lärande. Vi tror också att skolgårdarna och 

närmiljöns utformning har stor betydelse för barns lärande samt fysiska och psykiska hälsa. 

Därför är det enligt oss viktigt att lägga stor vikt vid hur utemiljön utformas när man planerar 

nya skolor. Även vid planering av stadsmiljöer känns det viktigt att det finns skogspartier och 

grönområden i närheten som skolorna kan besöka. Detta med tanke på att barn blir allt mer 

stillasittande på grund av förändrade livsmiljöer och ökning av stillasittande aktiviteter 

(Elinder Schäfer & Faskunger, 2006). Barn har inte heller i samma utsträckning som vuxna 

möjlighet att bestämma hur och var de spenderar sin tid. I och med att en stor del av deras liv 

spenderas i skolan och på fritidshemmet är miljön av central betydelse för barns utveckling.  

 

I läroplanen nämns att undervisningen ska vara varierad och balanserad angående 

sammansättning, innehåll och arbetsformer (Skolverket, 2011). Pedagogerna tycker att det 

känns varierande att ha undervisning både inomhus och utomhus. Eftersom att 

undervisningsformerna utomhus och inomhus skiljer sig så mycket åt så anser vi att 

kombinerad inomhus- och utomhusundervisning kan vara ett sätt för läraren att uppfylla 

läroplanens mål angående en varierad undervisning. Skolverket (2011) framhåller att det är 

viktigt att det inte endast är de intellektuella aspekterna av lärandet som får komma fram i 

skolan. Även de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna är också viktiga för barns 

lärande. Det är även viktigt att skolan ger eleverna överblick och sammanhang. I och med att 

utomhuspedagogik innehåller så många olika aspekter av lärande och att 

utomhusundervisningen har stora möjligheter att ge eleverna samband och överblick i olika 

ämnen tycker vi det är synd att utomhuspedagogik inte nämns i läroplanen som ett arbetssätt 

för att uppnå dessa mål.  

 

En studie gjord i USA visar att utomhuspedagogik har gett goda resultat ibland annat ämnena 

naturvetenskap, matematik, läsning och skrivning. Detta tycker vi är intressant med tanke på 

att lärarna i vår studie oftast undervisade utomhus just i dessa ämnen. Orsaken till sambandet 

kanske kan ha att göra med en allmänt erkänt syn på utomhuspedagogik i just de här ämnena 

och/eller att beprövade erfarenheter bland lärarna visar på goda resultat vid kombinerad 

undervisning i dessa ämnen. En annan amerikansk studie visar på att elevernas 

problemlösningsförmåga och vilja att fortsätta med uppgifter ökade när man använde den 

naturliga utomhusmiljön i skolornas närhet i undervisningen. Även med medelpoängen och 

resultat i standardiserade prov förbättrades vilket tyder på att utomhuspedagogik gynnar barns 

lärande i alla ämnen. Lärarna i studien ansåg att alla ämnen gick att undervisa i utomhus, 

vilket är en åsikt som även vi delar. För lärare som är vana att bedriva all undervisning 

inomhus kanske det kan kännas svårt att gå ut och undervisa. Det kan krävas lite fantasi och 

att tänka i nya banor men vågar man ta steget att prova tror vi att lärarna upptäcker att det 

mesta går att göra utomhus. 

 

Ett annat intressant resultat är att det enligt både informanter och forskare sker mindre 

konflikter i barns lek utomhus jämfört med inomhus. Detta kanske kan ha att göra med att det 

inomhus är fler barn på mindre yta jämfört med utomhus. Att halten av stresshormoner 

sjunker när man vistas utomhus, som Nelson (2007) skriver om, kan vara ytterligare en faktor 

som bidrar till att konfliktbenägenheten minskar hos barnen. Forskning och informanter 

beskriver även att barns lek utomhus är mindre styrd än inomhus både när det gäller 

lekkonstellationer, material och rumsindelning. Lärarna kände också att det var lättare att 

“svetsa samman” gruppen utomhus jämfört med inomhus. Vi tror att den friare leken utomhus 
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kan vara en betydande faktor till den positiva effekt på gruppdynamiken i barngruppen som 

lärarna upplever. Detta eftersom att lek i mera varierande konstellationer kan göra att barnen 

lär känna alla gruppmedlemmar på ett bättre sätt än vad de hade gjort inomhus. Att barnen 

leker med ett mer begränsat antal kompisar inomhus tror vi kan bero på att inomhusmiljöns 

material och rumsindelning begränsar barnen utifrån rutiner och kön i större utsträckning än i 

utomhusmiljön. Med rutiner menar vi att barnen drar sig till de barn och de rum som de är 

bekanta med. När det gäller könsaspekten så upplever vi att rummen inomhus ofta kan vara 

inriktade mot vissa “genuskodade” lekar som till exempel kan leda till att pojkar leker i 

byggrummet och flickor i dockvrån. Genus är dock inte något som vi har tittat på i vår studie 

men vi tyckte att det var en intressant iakttagelse. 

Lärarna ser många fördelar med att arbeta utomhus. Att ytorna är större anser de vara bra både 

för barnens rörelse, att barnen kan leka mer fritt, att ljudnivån blir lägre och att konflikterna 

minskar. På många skolor är små lokaler ett stort problem och lokalkostnaderna för skolorna 

är väldigt höga. Att då inte utnyttja uterummet för pedagogiska aktiviteter ser vi som ett 

slöseri av nyttjandet av lokaler. Skolgården och dess närmiljö borde ses som ett naturligt rum 

att förlägga undervisningen i.  

 

Skolans uppgift är att utforma en undervisning som är anpassad efter att elever har olika 

förutsättningar och behov (Skolverket, 2011). Det finns olika vägar att nå målen och 

undervisningen behöver utformas olika beroende på vilka behov olika elever har. I 

utomhusundervisningen används andra färdigheter än i det traditionella klassrummet och det 

gör att de elever som har svårt att komma till sin rätt inomhus kan ha lättare för att lära 

utomhus. Många av informanterna framhåller också att utomhuspedagogiken många gånger 

underlättar för de elever som har svårare att lära sig saker när de endast får läsa eller skriva 

om dem.  Att aktivera flera sinnen är gynnsamt ur ett lärande perspektiv (Dahlgren, 2007). Att 

införa mer undervisning där fler sinnen är används skulle därför inte bara vara gynnsamt för 

de barn som har det svårt utan skulle gynna alla barn. Vi ser därför bara positivt på att 

utomhuspedagogiken i skolan skulle öka. 

  

När lärarna i studien ska framföra vilka hinder de ser med utomhuspedagogik anger de främst 

gruppstorleken och att vissa barn inte har funktionella kläder. När grupperna är för stora är det 

svårt att genomföra intressanta aktiviteter och att samla barnen. Vissa uppgav även att det 

känns otryggt att gå iväg från skolgården och att det är svårt att ha kontroll på alla. Men som 

en pedagog säger, så är stora grupper inte bara ett problem utomhus. Det är lika svårt att lära 

barnen något inomhus när grupperna är för stora. Många lärare upplever till och med att det är 

något lättare att vara utomhus med stora barngrupper. Därför anser vi inte att stora 

barngrupper är ett problem som går att koppla ihop med utomhuspedagogiken utan att det är 

ett allmänt pedagogiskt problem.  

Att barnen är dåligt klädda som många pedagoger anger, anser även Strotz och Svenning 

(2004). De påstår däremot att så mycket som 75 procent av eleverna har kläder som inte är 

funktionella för att vara utomhus. Lärarna i studien ansåg inte alls att problemet var så stort. 

De sa att de flesta barnen hade bra med kläder men att det fanns vissa barn som inte hade det. 

Detta problem gick ofta att lösa genom att prata med föräldrarna. Ibland kunde även barnen 

glömma eller strunta i att sätta på sig de kläder de hade med sig. Att det skiljde sig så mycket 

åt vad gäller lärarnas uppfattning om kläder i vår studie jämfört med Strotz och Svennings 

upplevelse tror vi kan ha flera förklaringar. Att barnen har så nära till naturområden och att 

barnen därför är ute mycket hemma kan vara en orsak. En annan orsak, som någon av 

pedagogerna nämnde, kan vara att barnen är vana att vara ute mycket eftersom de förskolor 

som ligger i närområdet och som de flesta barn kommer ifrån, har varit ute mycket. En tredje 
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orsak tror vi kan vara att alla skolor som vi besökte ligger i relativt välbärgade områden vilket 

kan innebära att föräldrarna har råd att införskaffa de kläder som behövs. 

Resultatet visade att alla lärare i studien var ute med sina barngrupper varje dag, både i 

förskoleklass och på fritids. De lärare som arbetade i årskurs 1 och uppåt uppgav däremot att 

nästan ingen utomhusundervisning alls förekom under skoltid. Från att eleverna har varit ute 

varje dag i förskoleklass till att nästan ingen undervisning alls sker i årskurs 1 och senare 

årskurser tycker vi är märkligt. Eftersom att forskning har visat att utomhuspedagogik är bra 

både ur ett lärande- och hälsoperspektiv så tycker vi att skolan borde inspireras av 

förskoleklassen och fritidshemmets verksamheter. Med det menar vi inte att all undervisning 

ska bedrivas utomhus utan att utomhusundervisningen ska vara ett komplement till 

undervisningen inomhus.  

7.2 Metoddiskussion 
Enligt Trost (2010) är en kvalitativ studie lämplig om man vill förstå hur människors 

resonerar, förstår eller reagerar på ett fenomen. Eftersom syftet med studien var att undersöka 

förskollärare och fritidspedagogers syn på utomhuspedagogik valde vi att göra en kvalitativ 

studie. Genom att genomföra kvalitativa intervjuer fick vi svar på våra frågeställningar 

angående hur lärare såg på utomhuspedagogik, hur de uppfattade att de arbetade och vilka 

möjligheter och svårigheter de såg med verksamheten. Vi anser att utifrån det syfte och 

frågeställningar vi hade var val av metod tillfredställande. 

 

Vid val av informanter valde vi att kontakta åtta lärare från tre olika skolor som vi tagit reda 

på bedrev mycket av sin verksamhet utomhus. Hade vi gjort ett slumpmässigt urval eller valt 

att även ta med skolor som jobbade lite eller inte alls med utomhuspedagogik hade resultatet 

säkert sätt annorlunda ut. Det hade dock varit svårt att få svar på några av våra 

frågeställningar om vi intervjuat lärare som hade lite eller ingen erfarenhet alls av 

utomhuspedagogik varför vi valde det urval vi gjorde. Det förekom inget bortfall vid 

intervjuerna utan alla 8 lärare som tackat ja till att medverka genomförde intervjuerna. Både 

Trost (2010) och Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2013) anser att hur många intervjuer som 

krävs kan skilja sig åt beroende på situation men att 8 intervjuer ofta räcker för att få ett bra 

material vid kvalitativa intervjuer. Vi anser att de 8 intervjuerna vi genomförde gjorde att vi 

fick in tillräckligt mycket material för att kunna besvara våra frågeställningar på ett 

tillfredställande sätt. Materialet blev heller inte för stort för att analysera på ett bra sätt vilket 

Trost (2010) nämner kan vara ett problem med att genomföra för många intervjuer. 

 

Innan genomförande av intervjuerna valde vi att skicka ut frågorna till informanterna. Detta 

för att de skulle få möjlighet att innan få fundera på frågorna. Vi inser att det kan finnas vissa 

nackdelar med att skicka ut frågorna innan som till exempel att svaren inte blir spontana eller 

att informanterna kan diskutera frågorna med varandra. Vi ansåg dock att fördelarna med att 

informanterna fick tänka igenom vad de ville säga övervägde nackdelarna och vi kunde inte 

heller se i svaren att informanterna påverkas av varandra. Intervjuerna genomfördes av oss två 

tillsammans. Att vara två intervjuare kan enligt Trost (2010) vara en fördel om de två 

personerna är samspelta. Upplevelsen under intervjuerna var att vi kompletterade varandra 

och var samspelta. Vi tror, precis som Trost, att vi tack vare det fick in mer 

informationsmängd än vad som hade skett om båda intervjuat var för sig. Vi upplevde också 

att det gick relativt lätt att sammanställa resultatet och analysen då båda var insatta i alla 

intervjuer. Att minnet är en viktig ingrediens vid tolkning och analys nämner även Trost som 

en fördel med att forskningsledaren själv varit med vid alla intervjuer.   
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Ljudupptagningen under intervjuerna tyckte vi fungerade bra. Två ljudupptagare användes 

samtidigt för att minimera risken att förlora en inspelning på grund av tekniska problem. 

Enligt Trost (2010) kan många informanter avböja ljudinspelning på grund av ovilja till att 

själv bli inspelad. Vi upplevde inte att någon av informanterna ifrågasatte inspelningen. Det 

kanske kan ha att göra med att många människor idag är så vana vid teknik att vi inte reagerar 

så kraftigt på upptagningar av ljud eller bild. Många tekniska apparater är idag även väldigt 

små och smidiga och ger inte samma känsla av inspelning som äldre otympligare utrustning 

kanske kan göra. 

 

Eftersom att det inte finns några specifika regler för hur intervjumaterialet ska bearbetas så är 

det viktigaste enligt Kvale (2009) att ställa sig kritisk till om resultatet är lämpligt för 

forskningssyftet. Vi anser att intervjuerna har gett svar på studiens syfte och frågeställningar. 

Intervjuerna skulle dock inte gå att upprepa på exakt samma sätt eftersom att det uppstod 

olika följdfrågor och svar. Enligt Trost (2010) förutsätter dock den kvalitativa intervjun 

variation vid mätningarna. Detta i och med att slumpinflytelser är sådant som kan bli 

intressant i analysen av intervjun. 

7.3 Fortsatt forskning 

Eftersom att utomhuspedagogik är ett brett och komplext område så finns det väldigt många 

infallsvinklar som kan studeras. Vi har genom intervjuer undersökt lärares syn på 

utomhuspedagogik och hur de uppfattar sin egen utomhuspedagogiska verksamhet. En 

fördjupning av vår studie skulle kunna vara att observera lärarnas utomhuspedagogiska arbete 

för att få veta hur de verkligen jobbar med utomhuspedagogik och inte bara hur de uppfattar 

att det jobbar med det. 

 

Samtliga skolor som valdes ut till denna studie bedrev mycket utomhusverksamhet. En 

fundering som har uppstått under studiens gång är vilka parametrar som skiljer sig åt mellan 

skolor och verksamheter som bedriver mycket arbete utomhus och de som inte gör det. Vi 

anser att den frågeställningen skulle vara intressant att fortsätta undersöka. En annan 

spännande aspekt av utomhuspedagogik är enligt oss hur elevers studieresultat påverkas av 

kombinerad inomhus- och utomhusundervisning. Vi har hittat en hel del utländska studier som 

undersöker detta område men få svenska. Fler studier i svenska skolor angående denna aspekt 

skulle med andra ord vara intressant att fortsätta undersöka. 
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Bilaga 1 

 
Frågor: Utomhuspedagogik 

 

1. Vilken yrkeskategori tillhör du och i vilken verksamhet arbetar du? 

 

2. Vad innebär utomhuspedagogik för dig? 

  

3. Hur skiljer sig utomhusverksamhet jämfört med verksamhet inomhus? 

 

4. Hur utformar ni er utomhusverksamhet?  Vad är innehållet? (några specifika ämnen 

som lämpar sig bra att jobba med utomhus?) 

 

5. Vad är anledningen till att ni jobbar så? 

 

6. Vilka metoder och material använder ni i utomhusverksamheten? 

 

7. Var håller ni till med utomhusverksamheten?  

 

8. Vilka möjligheter och fördelar ser du med utomhuspedagogik? 

 

9. Vilka svårigheter och nackdelar ser du med utomhuspedagogik 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


