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SAMMANFATTNING 

 
Litteraturen om utomhuspedagogik ger nästan bara positiva aspekter av ämnet, 

exempelvis att det underlättar för elever i undervisning. Däremot framkommer det 

endast lite om vad elever anser om att delta i undervisning utomhus. Syftet med 

denna studie är att undersöka och jämföra om elevers inställning till 

utomhusundervisning skiljer sig beroende på antal lektionstillfällen utomhus. Studien 

gör en jämförelse av vad elever anser om att delta i undervisning utomhus och vilket 

lärande eleverna anser ske på utomhuslektionerna. Jämförelsen genomförs med hjälp 

av intervjuer av två grupper elever i åk 2. Grupperna skiljer sig vad gäller antal 

lektionstillfällen utomhus.  

 

Resultatet av denna studie visar att båda grupperna är positiva till 

utomhusundervisning. Grupp A har en positiv inställning medan hälften av grupp B 

har en negativ inställning till undervisning utomhus, vilket kan bero på att grupp A 

har en mer etablerad utomhusvana.  Eleverna i grupp A anser sig lära mycket på 

utomhuslektionerna och tycker att kunskaperna fastnar mycket lättare då. Grupp B 

nämner inte något om den behållningen.  

 

Både grupp A och B visar på reflektion i lärandet. Grupp A har främst sin 

matematikundervisning på skolgården, vilket grupp B inte har. Sammantaget visar 

den här studiens undersökning att fler antal lektioner utomhus ger större 

utomhusvana och att det också påverkar elevers inställning till utomhusundervisning 

mer positivt. 
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1 INTRODUKTION 

 

Utomhuspedagogik är ett arbetssätt som är på framfart i svenska skolor med sin 

varierande undervisning. Många skolor satsar på fortbildning och kurser inom ämnet, 

vilket gör att fler och fler elever deltar i undervisning utomhus. I vår hemkommun 

har Centrum för Miljö- och utomhuspedagogik (Linköpings Universitet) etablerat sin 

verksamhet. Den här etableringen väckte vårt intresse. Det kan vara intressant för oss 

och yrkesverksamma lärare att se vilken inställning eleverna har och vad de 

egentligen anser om att delta i undervisning utomhus. Lärare försöker med olika 

metoder att hitta komplement till den traditionella undervisningen. Många anser att 

utomhusundervisning är ett bra komplement, och tror att eleverna trivs. Men är 

utomhuspedagogik ett positivt inslag för elever i undervisning? 

 

Den här studiens undersökning kommer att utgå från elevens perspektiv. Syftet är att 

undersöka och jämföra om elevers inställning till utomhusundervisning skiljer sig 

beroende på antal lektionstillfällen utomhus. Studien gör en jämförelse av vad elever 

anser om att delta i undervisning utomhus och vilket lärande eleverna anser sker på 

utomhuslektionerna. Finns det något samband mellan elevers inställning till 

undervisning utomhus och antal utomhuslektioner? 

 

Arbetsmiljön påverkar lärandet. Skolan är inte bara en arbetsmiljö utan också en 

utvecklingsmiljö enligt forskning som Björklid (2005) gjort. Rapporten beskriver 

forskning om samspelet mellan barns lärande och fysiska miljö i förskola och 

grundskola med angränsande utemiljöer. En bra arbetsmiljö handlar om att 

åstadkomma en miljö som stimulerar elevers positiva utveckling enligt läroplanens 

mål. Lärande äger inte rum på en speciell plats och tid, utan det sker hela tiden.  Det 

äger rum både i formella lärmiljöer (förskola, skola) och informella miljöer 

(utemiljöer) (a.a.). Naturen är en miljö fylld med inspiration som utvecklar ett 

lustfyllt lärande för elever. I varierad undervisning, där klassrummet ibland byts mot 

naturen, finns det möjligheter att se nya perspektiv.  
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2 BAKGRUND 

 

Termen utomhuspedagogik presenterades under 1990- talet. Det är en form av 

pedagogik där platsen för lärandet är betydelsefullt. Den här pedagogiken bygger på 

ett samspel mellan verkliga upplevelser och textbaserat lärande 

(Nationalencyklopedin, 2008). Bakgrundens delkapitel som följer presenterar en 

definition av begreppet utomhuspedagogik samt olika författares och forskares syn 

på utomhuspedagogik.   

 

2.1 Definition av utomhuspedagogik 

 

Centrum för miljö- och utomhuspedagogik (2004), som finns vid Linköpings 

Universitet, har fastställt en definition av begreppet utomhuspedagogik:  
 

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel 

mellan upplevelse och reflexion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska 

situationer. Utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt forsknings- och 

utbildningsområde som bl.a. innebär: 

 

• att lärandets rum även flyttas ut till samhällsliv, natur- och 

kulturlandskap. 

 

• att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning 

betonas. 

 

• att platsens betydelse för lärandet lyfts fram 

 

(Centrum för Miljö- och Utomhuspedagogik, 2004) 

 

2.2 Förgrundsgestalter om utomhuspedagogik 

 

Tillvägagångssättet att lära in ute har funnits med långt tillbaka i tiden. Nedan 

presenteras några pedagogiska förgrundsgestalters tankar och idétraditioner om 

utomhuspedagogik. De pedagogiska förgrundsgestalterna har strukturerats efter 

tidsperioder.  

 

2.2.1 Rousseau och Fröbel 
 

Jean Jacques Rousseau (1712-1784) betonade att den aktivitetsinriktade 

undervisningsmetoden borde tillämpas så tidigt som möjligt i barnets utveckling. I 

boken Emile eller om Uppfostran skriver Rousseau: 

 

”Våra första lärare i filosofi är våra fötter, våra händer, våra ögon. Att ersätta 

dessa med böcker är inte att lära oss tänka förnuftigt; det är att lära oss lita på 

andras förnuft, att lära oss mycket och ingenting veta” (Dahlgren m.fl., 2007, s 16). 

 

Rousseau menade att barn har ett rörelsebehov och han ansåg att utomhusmiljön var 

en perfekt plats för att undervisa barn (Brügge, Glantz & Sandell m.fl., 2007). 
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Friedrich Fröbel (1782-1852) startade den första förskolan 1840.  Barnen skulle där 

få tillfälle att utifrån egna upplevelser och i sin egen takt tillägna sig vetande, 

praktiskt kunnande, förmåga att bedöma och värdera. Lek i naturen, miljön och 

årstidernas växlingar är viktiga inom Fröbels pedagogik. Upplevelser med alla 

sinnen och samspel med andra människor har betydelse i lärandet (Egidius, 2000).  

 

2.2.2 Key och Dewey 
 

I Ellen Keys (1849-1926) reformpedagogik är uterummet en kunskapsbildande miljö. 

Hon talar för en pedagogik där elever bör söka kunskap i verkligheten och inte bara i 

litteratur. Key syftar till att människor måste lära in i naturliga sammanhang, bli 

berörda, och kunna begripa för att utveckla en begreppsförståelse (Dahlgren & 

Szczepanski, 2007).  

 

Den amerikanske teoretikern John Dewey (1859-1952) betonar ”betydelsen av 

kontakten med verkligheten”. Han lyfter fram sinnena och den skapande fantasin. 

Dewey menar att praktisk kunskap är lika mycket värd som teoretisk.  Learning by 

doing är ett begrepp, som John Dewey är känd för. Det betyder att tänkande förbinds 

till handlande (Dahlgren m.fl., 2007). Han menar att genom att undersöka erhålls 

erfarenheter, och ”det är den reflekterande erfarenheten som är den viktiga” för 

tillägnande av kunskap (Forsell, 2005, s 90).  

 

2.2.3 Vygotskij och Piaget 
 

Vygotskij (1896-1934) har tankar om det dialektiska samspelet. Han menar att det är 

utifrån sina egna handlingar, som man skapar erfarenheter och i sin tur utvinner 

kunskap. Ett samspel mellan elever och omvärld, mellan tidigare och nya 

uppfattningar skapar utveckling (Egidius, 2000).  

 

Piaget (1896-1980) menar att det är viktigt att barn får experimentera med saker och 

vara aktiva. För att kunna bearbeta abstrakta begrepp och kunna ta till sig kunskap 

behöver elever ha konkreta upplevelser att relatera till. Naturen ger dessa möjligheter 

och förutsättningar (Egidius, 2000). 
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2.3 Utomhuspedagogik i styrdokument 

 

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen, fritidshemmet (Lpo 

94) är det dokument som, tillsammans med skollagen, styr verksamheten i den 

svenska skolan. I läroplanen kan begreppet utomhuspedagogik urskiljas i följande 

punkter:  

 

 ”Skolan skall främja elevernas harmoniska utveckling. Detta skall 

åstadkommas genom en varierad och balanserad sammansättning av innehåll 

och arbetsformer”.  

 ”Skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom 

ramen för hela skoldagen” (Utbildningsdepartementet, 1998, s 6). 

 

2.4 Litteratur och forskning 

2.4.1 Lärmiljöer utomhus 
 

Dahlgren och Szczepanski (2004) menar att utomhuspedagogik kan bedrivas var som 

helst utomhus till exempel i skogen, på skolgårdar, i stadsmiljöer och i parker. 

Sådana platser ger upplevelser och möjlighet till direktkontakt med material. 

Inlärningsmiljöer utomhus skapar dessutom chanser att arbeta både ämnes- och 

åldersintegrerat. Utomhuspedagogik är ett bra redskap för att göra läroplanens 

intentioner levande. Författarna anser att i inlärningsmiljöer utomhus finns något 

speciellt som inte kan utvecklas i klassrum inomhus dvs. det ger goda möjligheter till 

närkontakt och socialt umgänge.  

 

Björklid (2005) visar i sin forskning att utemiljön kring skolor har en stor betydelse 

för elevernas utveckling och deras inlärning. Dessa miljöer ska erbjuda möjligheter 

till lek och utforskande aktiviteter. Studien visar enligt Björklid att aktivitet och valet 

av plats är i samspel. Aktiviteten påverkar platsen och platsen påverkas av aktiviteten 

och formas därav.  

 

Utomhus finns det inga gränser för fantasin för att leka och pröva enligt Drougge 

(2002). Skogen är kuperad med små och stora rum beroende på elevers behov. 

Uterummets väggar är flyttbara och där kan elever hitta en lugn vrå om de så önskar. 

Stimulerande miljöer behöver elever för att utvecklas och få nya intryck (a.a.). Strotz 

och Svenning (2004) menar dock att en del elever och lärare upplever en rädsla för 

att vistas utomhus. Utanför klassrummets trygga väggar kan så mycket hända, därför 

är det lättare att genomföra lektioner i klassrummet, där kontrollen är bättre. En del 

lärare kanske också upplever en osäkerhet för att vistas i naturen. Denna osäkerhet 

kan bero på lärares oerfarenhet av utomhusundervisning, för stora grupper, lite 

resurser samt tidsbrist.   
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2.4.2 Elevers lärande utomhus 
 

Wohlin anser ”att skolans väsentligaste uppgift är att väcka lust till lärande”. 

(Wohlin, 2004, s 49). Författaren tycker att det är viktigt att dagens barn och 

ungdomar ges upplevelser och erfarenheter av att vistas utomhus i kulturlandskapet 

(a.a.). Hedberg (2004) menar att elever verkar utvecklas mer utomhus när grupper 

ska lösa praktiska uppgifter än vad de gör i klassrummet. Det tycks också vara så att 

elever lättare tillgodogör sig fakta som omvandlas till kunskap genom arbete 

utomhus. Elever får då en större förståelse och djupare kunskap (a.a.). Detta är 

särskilt viktigt för de barn som inte kommer till sin rätt i en traditionell undervisning 

där de kanske saknar förmåga att sitta stilla och ta emot instruktioner, enligt Nelson 

(2007). Aktiviteter i naturen ökar elevers och lärares arbetsglädje. Lärare behöver 

bemöta elever som hela individer och ge elever möjligheter att lära på 

mångfacetterade sätt, enligt författaren.  

 

Forskning, som Dillon, Rickinson, Teamey, Morris, Young Choi, Sanders och 

Benefield (2006) redovisar, är att lärande utomhus erbjuder elever möjligheter att 

utveckla kunskaper som kan användas i klassrummet. Forskningen visar att elever 

lättare minns utomhusvistelser och kan koppla samman teori med praktiska moment. 

 

Andra positiva aspekter med lärande utomhus är bl.a. att många sinnen används och 

att en närmare gemenskap byggs upp. Genom aktiviteter i grupp utvecklas 

personlighet, insikt om sin förmåga, trygghet och tillit till varandra (Dahlgren & 

Szczepanski, 2004). Neill och Richards (1998), som har studerat flera 

undersökningar om utomhuspedagogik, menar också att utomhuspedagogik har viss 

positiv inverkan på elevers resultat och självuppfattningsförmåga. Eleverna får en 

insikt i sitt eget lärande och kan reflektera över sitt handlande. 

 

En enkätundersökning som Skogfält (2007) har gjort på 85 elever i årskurs 9 visade 

resultatet att eleverna är positiva till att vara ute i skolan, framför allt pojkarna. De 

känner sig piggare och mår bättre. Eleverna kan dock inte säga att de lär sig bättre 

utomhus. De talar mer om upplevelser som är viktiga i skolan. Skogfält menar att det 

handlar om att skapa ett intresse och en vana till lärande utomhus. Undersökningen 

visar också att flickor till största delen har svarat att utomhuspedagogik inte är 

lämpligt i något ämne (a.a.). Ericsson (2004) anser att man som pedagog ska utgå 

från de erfarenheter och föreställningar som elever har även när det gäller deras 

relation till naturen. Många elever är idag inte vana att vistas ute i skog och mark och 

en del kan dessutom förknippa naturen med fara. Därför kan utomhuspedagogik 

skapa oro och obehag. Författaren menar också att en svårighet kan vara att elever 

kan ha svårt att lära in på skolgården. Utomhusverksamhet kan förknippas med 

friluftsdagar och utflykter . Ericsson hävdar att om elever ska stärkas i en lärmiljö så 

måste det vara i ordinarie verksamhet och inte enstaka inslag . 

 
En relation till naturen kräver utevana och det kan man bara erövra genom att 

vistas ute, regelbundet, i olika väder och över olika årstider 

(Ericsson, 2004 s.137). 

 

Hedberg (2004) nämner också att när elever lagt grunden för utomhusvistelse 

behöver de inte längre ödsla kraft på att frysa eller att vara rädda för okända ljud. 

Istället kan de ta emot intryck, upptäcka och njuta av upplevelser i naturen. 
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2.4.3 Sammanfattning 
 

Sammanfattningsvis visar litteraturgenomgången av de sex pedagogiska 

förgrundsgestalterna på en god överensstämmelse att lärande sker bäst genom 

varierad undervisning. Genom sina sinnen, samspel och erfarenheter kan elever 

reflektera och erhålla kunskap.  

 

Utomhuspedagogik förankras i Lpo 94 genom att skolan ska främja elevernas 

harmoniska utveckling med en varierad och balanserad undervisning. Skolan skall 

sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet.  

 

Dahlgren och Szczepanski (2004) menar att lärmiljöer utomhus kan vara t.ex. i 

skogen, i parker eller på skolgårdar. Utomhuspedagogik skapar goda chanser att 

arbeta både ämnes- och åldersintegrerat. Uterummets väggar är flyttbara, vilket 

skapar miljöer där barn kan stimuleras och utvecklas. Strotz och Svenning (2004) 

menar dock att en del elever och lärare kan uppleva osäkerhet på grund av liten 

erfarenhet av utomhusundervisning.  

 

Utemiljön kring skolor har en stor betydelse för elevernas utveckling och deras 

inlärning (Björklid, 2005). Elever ges upplevelser och erfarenheter genom att vistas 

utomhus. Forskning visar att elever genom utomhusundervisning lättare kan koppla 

samman teori med praktiska moment. En trygg utomhuspedagogik kan bara erövras 

genom att vistas ute regelbundet (Dillon m.fl., 2006).  Neill & Richards (1998) 

menar att lärande utomhus kan ha viss positiv inverkan på elevers resultat och 

självuppfattningsförmåga. 

 

Skogfält (2007) redovisar i sin undersökning att eleverna är positiva till att vara ute i 

skolan, framför allt pojkarna. Eleverna kan dock inte säga att de lär sig bättre 

utomhus utan det är upplevelsen som är viktig. Skogfält menar att det gäller att skapa 

ett intresse och etablera en vana till lärande utomhus (a.a.). Ericsson (2004) och 

Hedberg (2004) betonar också vikten av att skapa en relation till naturen och en vana 

till att vistas utomhus i undervisning.  



9 

3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Utifrån bakgrundens aspekter av utomhuspedagogik så framhålls det hur bra 

utomhuspedagogik är ur många avseenden. Dock framkommer det endast lite om vad 

elever anser om att delta i undervisning utomhus. Studien kommer därför att utgå 

från elevens perspektiv. Syftet är att undersöka och jämföra om elevers inställning 

till utomhusundervisning skiljer sig beroende på antal lektionstillfällen utomhus. 

Studien gör en jämförelse av vad elever anser om att delta i undervisning utomhus 

och vilket lärande eleverna anser ske på utomhuslektionerna.   

 

 Jämförelsen kommer att göras med hjälp av frågeställningarna: 

 

 

 Vad anser eleverna om att delta i undervisning utomhus? 

 

  Vilket lärande anser eleverna sker på utomhuslektionerna? 
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4 METOD 

 

I metodkapitlet presenteras vad som ligger till grund för val av metod, urval, och 

etiska principer. Dessutom presenteras hur undersökningen genomfördes, 

undersökningens validitet och reliabilitet samt analysprocessen av resultatet från 

undersökningen.  

 

4.1 Val av metod 

 

Inledningsvis studerades litteratur om utomhuspedagogik för att skapa en god 

kunskapsmässig grund för studien. Utifrån studiens syfte samt erhållen kunskap från 

litteratur valdes intervjuer som metod med tanke på den tilltänkta målgruppen, elever 

i åk 2. Elever i denna ålder är i början av sin läsinlärning och en enkätundersökning 

kräver en läsförståelse för att kunna besvara frågorna som ställs. En intervju ger 

utförliga svar, där följdfrågor är möjligt. Enligt Lantz (2007), är den riktade öppna 

intervjun en intervjuform där den tillfrågade fritt kan beskriva sin bild av 

verkligheten.  

 

Intervjuerna i den här studien utgår från en semistrukturerad intervjuform med en 

färdig lista med frågor som ska besvaras. Intervjuaren är flexibel med 

ordningsföljden av frågorna och låter den intervjuade berätta mer omfattande om 

ämnet och utveckla sina synpunkter (Denscombe, 2000). En semistrukturerad 

intervju passar den här studien där färdiga frågor ger struktur men ger också plats för 

improvisation och följdfrågor. Det är elever i åk 2 som ska intervjuas och då måste 

det finnas utrymme för deras berättande och impulsivitet.  Intervjufrågorna (bilaga 1) 

för den här studien formulerades, med hänsyn till elevernas ålder, med korta enkla 

frågor för att få eleverna att diskutera och reflektera kring ämnet utomhuspedagogik.  

 

4.2 Urval 

 

Urvalet bestod av elever från två klasser tillhörande två olika skolor i en kommun. 

Alla elever går i åk 2. Klasserna antas ha likvärdig undervisning i övrigt eftersom de 

tillhör samma kommun men skiljer sig vad det gäller undervisningstillfällen 

utomhus. Grupp A är utomhus i undervisning mer än två gånger per vecka. Grupp B 

är utomhus i undervisning en gång varannan vecka. Bakgrundsinformation om antal 

utomhustillfällen erhölls genom en rundringning till olika klasslärare i kommunen. 

De två klasserna som valdes ut för undersökningen var de som visade störst skillnad i 

antal undervisningstillfällen utomhus. 

 

Undersökningen eftersträvade en jämn könsfördelning, dvs. lika många pojkar och 

flickor deltog. Ett slumpmässigt urval skedde med hjälp av lärarna i de båda 

klasserna. Från varje klass valdes fem pojkar och fem flickor för intervju. Urvalet 

styrdes dock av grupp B då det endast finns fem pojkar i den klassen. För att undvika 

bortfall i undersökningen valdes för dagen närvarande elever.  
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4.3 Etiska principer 

 

Ett avtal, där föräldrarna har gett sitt samtycke till att eleverna får intervjuas, filmas, 

fotograferas, vara med på hemsidor m.m., fanns redan i de båda tillfrågade klasserna. 

De elever som intervjuades informerades om att det var frivilligt deltagande och att 

de kunde avbryta när som helst. Eleverna informerades om att det användes en 

diktafon under intervjun för insamling av data. Insamlat material är konfidentiellt, 

dvs. används endast i denna undersökning och kommer inte föras vidare. Eleverna 

som deltog i intervjuerna och lärarna informerades om detta.  

 

4.4 Genomförande 

 

I god tid innan intervjuerna genomfördes etablerades en kontakt med elever och 

klasslärare i de båda klasserna.  

 

Efter en del överväganden så kom vi fram till att intervjua elever i små grupper i 

stället för enskilda intervjuer. Anledningen till detta ställningstagande är att vi tror 

intervjuresultatet skulle bli mer omfattande om eleverna känner sig trygga i 

intervjusituationen.  Vi anser att dialogen kan bli mer öppen då intervjuer genomförs 

i grupp. Varje intervjugrupp bestod av 2-3 elever.  

 

Val av lokal, där intervjuerna kunde ske ostört, bestämdes i samråd med klasslärare. I 

båda klasserna användes grupprum som ligger i anslutning till klassrummen. En 

diktafon användes för ljudupptagning av intervjuerna. Vid användandet av diktafon 

kunde koncentrationen under intervjutillfället fokuseras på den förda dialogen. Detta 

medförde att det blev mer av en dialog än en utfrågning. Det är, enligt Patel och 

Davidson (2003), lämpligt att göra ljudinspelningar under en intervju. 

Intervjupersonernas svar registreras exakt. 

 

Författarna för denna studie var med vid alla intervjutillfällen. Den ena ställde 

intervjufrågorna och den andra förde anteckningar vid samtliga tillfällen. Lantz 

(2007) menar att en lämplig form av intervju är att anteckna samtidigt som en 

ljudupptagning görs. Efteråt kan intervjuaren lyssna av och komplettera sina 

anteckningar. Det är lite osäkert att bara föra anteckningar, eftersom allt då inte blir 

nedskrivet.  

 

Samtliga intervjutillfällen inleddes med uppvärmningsfrågor kring undervisning för 

att etablera en kontakt mellan elever och intervjuare. Därefter följdes frågor som var 

mer inriktade på undervisning utomhus. Eleverna var entusiastiska till deltagandet.  

 

4.5 Validitet/Reliabilitet 

 

Patel och Davidsson (2003) diskuterar begreppen validitet och reliabilitet. För att få 

en uppfattning om hur väl en studie mäter det som önskas mäta kan olika begrepp 

användas. Begreppen validitet och reliabilitet beskriver hur bra en datainsamling har 

fungerat. Validitet och reliabilitet har ett förhållande till varandra. Validitet tittar på 

om studien har undersökt det som skulle undersökas och reliabilitet tittar på om 
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undersökningen är tillförlitlig. God validitet och reliabilitet är en förutsättning för att 

resultat ska kunna generaliseras till att gälla även andra än de som undersökts (a.a., 

2003).  

 

Validiteten i denna studie är hög eftersom ett resultat har framkommit av det 

undersökta området. Intervjun innehåller öppna frågor där den svarande får använda 

egna ord för att besvara frågor och följdfrågor.  Intervjuerna som genomfördes är 

tillförlitliga då eleverna svarade på frågorna på ett utförligt sätt. Det inspelade 

intervjumaterialet kunde lyssnas av flera gånger och jämföras med anteckningarna 

som gjorts. Inga tveksamheter uppstod. 

 

4.6 Analysprocess 

 

En viktig del av den kvalitativa forskarens analys handlar om att identifiera 

gemensamma drag. Forskaren ska söka efter återkommande kopplingar som träder 

fram i intervjumaterialet (Denscombe, 2000). Resultatet från intervjuerna 

sammanställdes direkt efter intervjuernas genomförande. Inspelningarna avlyssnades 

och antecknades ner. Resultatet strukturerades upp och gemensamma kopplingar 

tolkades. Samtidigt jämfördes intervjusvaren med de noteringar som gjorts skriftligt 

under intervjun.  

 

Resultatet från intervjuerna sorterades utifrån frågeställningarna för studien genom 

att markera elevernas svar i två olika färger. På så sätt var det lättare att göra en 

jämförelse mellan de båda grupperna. Resultatet under rubriken ”vad elever anser om 

att delta i utomhusundervisning” kategoriserades genom att dela in i positiva och 

negativa inställningar. Under databearbetningen upptäcktes det att det var tre ämnen 

som återkom i elevernas svar under rubriken ”lärande enligt elever”. Det var 

naturorientering, svenska och matematik.  En kategorisering av resultatet i tabellen, 

med dessa ämnesindelningar, gör resultatet tydligare.  
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5 RESULTAT 

 

I det här kapitlet redovisas resultat från intervjuerna. Uppvärmningsfrågorna 

redovisas inte eftersom de handlar allmänt om undervisning för att få igång elevernas 

reflektioner över undervisning som de deltar i. Resultatet är uppdelat i två tabeller 

där intervjuerna redovisas som en sammanfattning och med valda citat. Citaten 

styrker det som sagts vid intervjutillfällena. De två intervjugrupperna, A och B, 

redovisas i separata kolumner. 

 

5.1 Vad elever anser om att delta i utomhusundervisning 

 

Det sammanfattande resultatet från intervjuerna är att alla flickor i både grupp A och 

B tycker om att delta i undervisning utomhus. Några pojkar i grupp A ser vissa 

problem med att vara utomhus i undervisning. Pojkarna i grupp B är eniga om att de 

inte tycker om att delta på lektioner utomhus. Det bästa tycker de i så fall är lek och 

idrottslektioner.  

 

Grupp A tycker att det är skönt att röra på sig i lärandet och de kommer lättare ihåg 

vad de gjort på lektionerna. Det alla elever i grupp B tycker om är när leken bedrivs 

utomhus. 

 

I Tabell 1 redovisas resultat från intervjuerna med avseende på vad elever anser om 

att delta i utomhusundervisning. Motsvarande tabellrutor från grupp A och B visar en 

jämförelse med liknande ämnesinnehåll under kategorierna positiv inställning 

respektive negativ inställning.  

 

 
Tabell 1: Resultat av vad elever anser om att delta i utomhusundervisning 

Grupp A Grupp B 

Positiv inställning Positiv inställning 

 

 ”Att röra på sig när jag jobbar i matten är 

skönt. Det fastnar lättare då”. Följdfråga: Vad är 

det som fastnar? ”Det jag lär mig och det jag ser 

ute”. 

 

En flicka säger: ”Jag vill vara ute mer. Tänk om 

vi kunde vara ute lite varje dag. Då skulle jag 

lära mig mycket! Då slipper man sitta stilla och 

ute får man prata lite mer”. 

 

”Det är kul!” anser en flicka. 

 

En flicka säger: ”Det bästa är att man slipper 

sitta stilla på sin höga stol. Det är jobbigt att 

vara inne mycket. Man får röra på sig ute och 

det är härligt”.   

 

 

En flicka säger: ”Jag tycker om att vara ute i 

naturen och friska luften. Jag skulle sakna 

naturen och friska luften mest om vi slutade ha 

lektion ute. Jag vill vara ute mest”.  

 

”Det är härligt att vara ute när det är vackert 

väder. Ibland går vi till skogen då. Det kan bli 

svettigt inne när det är varmt”, säger en flicka. 

 

 

 

 

”Om man måste vara ute är i så fall lek och 

idrott det bästa”, menar pojkarna.  
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Tabell 1 forts: Resultat av vad elever anser om att delta i utomhusundervisning 
Grupp A Grupp B 

Negativ inställning Negativ inställning 

 

En pojke berättar: ”Men ibland är det inte roligt 

alls. Det är kallt och blött. Det gör ont i 

fingrarna när man blir kall. Och ingen är där de 

ska”. Följdfråga: Hur menar du nu? ”Jo, det är 

så stort att vara ute. Man kommer ifrån 

varandra och sådär”. 

 

En pojke säger: ”Jag gillar att vara ute men jag 

gillar det inte i skolan. Det är roligare att vara 

ute hemma”. 

 

En annan pojke menar: ”Det är jobbigt att vara 

på skolgården när vi har utelektion. Om andra 

har rast så vill jag bara vara med dem”. 

 

 

Lektioner utomhus är inget kul menar alla 

pojkarna. Ingen av dem skulle sakna något om de 

slutade att ha lektion utomhus. 

 

”Det är inte roligt att vara ute, jag lär mig inget 

ändå”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Lärande enligt elever 

 

Övervägande elever i de båda grupperna anser att de lär sig om djur och natur på 

utomhuslektioner. Båda grupperna nämner att de använder sig av naturens material 

för att konkretisera lärandet. Tre pojkar i grupp B anser dock att de inte lär sig något 

i utomhusundervisning. 

 

I ämnet svenska övar både grupp A och B på läs- och skrivinlärning med hjälp av 

kottar och pinnar. Grupp A använder sig av det muntliga lärandet när de befinner sig 

i skogen. Tre pojkar i grupp B anser att svenska inte går att lära sig utomhus. 

 

Grupp A och B använder sig av naturens material som kottar, pinnar och stenar i 

matematikundervisning utomhus. Grupp A brukar använda sig av skolgården där de 

har geometri och gör matematik med kroppen. Grupp B nämner om att de fiskar i ån 

och sedan väger och jämför fångstens storlek och vikt. 

 

I Tabell 2 redovisas resultat från intervjuerna med avseende på lärande enligt elever. 

Motsvarande tabellrutor från grupp A och B visar en jämförelse med liknande 

ämnesinnehåll under kategorierna naturorientering, svenska och matematik.  
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Tabell 2: Resultat av vilket lärande som sker på utomhuslektionerna enligt elever.  

Grupp A Grupp B 

Naturorientering Naturorientering 

 

 

”Man får lära sig mycket om naturen och ibland 

lär vi oss hela tiden. Det finns mycket att lära sig 

ute”.  

 

”Vi hämtar saker som löv när vi är ute och 

fortsätter och lär oss när vi är inne”. 

 

 

En pojke säger: ”Man kan lära sig att bärfisar 

luktar illa eller att inte trampa på ormar och ta 

på igelkottar.”En annan pojke säger då: ”Eller 

att myrboet är på söder sida”.  

 

Svenska Svenska 

 

En pojke säger:” Man behöver inte ha saker när 

man lär sig. Man kan lära sig när man pratar, 

som vi gör när vi är i skogen”. 

 

 

 Flickorna menar att ”man kan lära sig läsa och 

skriva med kottar och pinnar” och ”man kan 

skriva i sanden och jorden”.  

 

En pojke menar: ”Man måste inte ha böcker för 

att lära sig. Man kan använda papper att skriva 

på och läsa på skyltar”. 

 

Tre pojkar anser att svenska inte kan läras i 

undervisning utomhus. 

 

Matematik Matematik 

 

”Vi fick räkna och mäta oss själva med kottarna. 

Alla kottarna var olika stora så alla blev olika 

långa”. 

 

 

”En gång på skolgården fick vi leta efter 

mönster. Vi hittade jättemånga som kvadrater 

och trianglar och sådana där. Det är lätt att se 

mönster när man ser dom i naturen… Det är bra 

att vara ute. Det är lättare att lära sig!” säger en 

flicka. 

  

En flicka säger: ”Ja, vi är utomhus ganska ofta. 

Då lär vi oss om ”utesaker”.  

Följdfråga: Vad är utesaker?  ”Jo, vi gör 

matematik med kroppen och visar med hela 

kroppen. Vi gör saker ihop med varandra och 

ofta i våra färg-grupper. 

 

 

”Ibland är vi ute i skogen och leker och letar 

efter saker”. Följdfråga: Vilka saker letar ni 

efter? ”Vi letar efter kottar, barr och lingonris 

till naturbingo” säger en pojke.  
 

”Ibland fiskar vi i ån eller pimplar, då väger vi 

fisken för att se vem som fått störst fisk. Om man 

har tur kan man få många fiskar. Många små 

fiskar kan väga mera”, berättar två pojkar. 
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6 DISKUSSION 

 

I första delen av diskussionskapitlet diskuteras metoden och dess delar. I 

efterföljande delkapitel följer resultatdiskussionen. Där diskuteras grupp A och B:s 

resultat från intervjuerna och kopplas till litteratur och forskning, som presenterades i 

bakgrunden.  

 

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Val av metod och urval 
 

 

Intervjufrågorna för undersökningen fungerade bra och många följdfrågor användes 

under intervjuerna. Barn är spontana, pratar fort och byter samtalsämne snabbt när 

impulsiviteten sätts in. Antalet intervjufrågor kändes relevant med tanke på elever 

och tidsmässiga aspekter. Sammanlagt blev det 10 pojkar och 10 flickor som 

intervjuades. Detta val grundar sig i att undersökningen inte skulle bli för omfattande 

och svårhanterlig i databearbetningen. 

 

Eleverna förstod frågorna och kunde svara utförligt. Frågorna 3, 6 och 10 (bilaga 1) 

kunde dock ha separerats till två frågor i intervjuformuläret. Detta upptäcktes vid 

första intervjun och därefter ställdes dessa frågor separat. Anledningen till att en av 

författarna till denna studie ställde intervjufrågorna var att frågorna skulle bli ställda 

på ett likartat sätt till alla elever som intervjuades. Vi förutsätter att intervjufrågorna 

borde fungera och ge ett resultat även för andra, som använder sig av samma metod.  

 

6.1.2 Genomförande  
 

Klassläraren valde slumpvis ut elever, som var färdiga med det pågående arbetet i 

klassrummet, för intervjuer. Det här tillvägagångssättet påverkade förmodligen inte 

resultatet för undersökningen. Intervjuerna genomfördes i små intervjugrupper (2-3 

elever). Intervjuer i smågrupper fungerade mycket bra. Det visade sig att eleverna 

var entusiastiska och gärna ville delta. De förde en öppen dialog både med 

intervjuaren och sinsemellan. Eleverna stod för vad de tyckte, ibland höll de med 

varandra och fyllde på med information kring intervjufrågorna.  

 

6.1.3 Validitet/Reliabilitet 
 

Studien har en god validitet d.v.s. ett resultat har framkommit på det undersökta 

området.  Under intervjuerna stod eleverna för sina argument, även om en annan 

medlem i intervjugruppen tyckt annorlunda. Reliabiliteten vad det gäller intervjuerna 

är tillförlitlig eftersom inga tveksamheter uppstod då intervjuerna genomfördes och 

avlyssnades. Undersökningen kan ge en bild av hur det kan se ut i andra 

skolor/klasser. Reliabiliteten för hela studien är dock inte så tillförlitlig att generella 

slutsatser kan dras.  
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6.1.4 Analys 
 

Anledningen till att naturorientering kategoriserades beror på att eleverna verkar 

förknippa utomhusundervisning med lärande om naturen. Kategoriseringen av 

svenska och matematik berodde på att en av intervjufrågorna handlade om just de 

ämnena. 

 

Under analysprocessen, då resultatet från intervjuerna sammanställdes, upptäcktes en 

del brister i metoden för undersökningen. Fokuseringen inför intervjuerna låg på att 

formulera intervjufrågor. Om fokus också legat på hur det insamlade materialet 

skulle hanteras och kategoriseras hade det underlättat för att redovisa resultatet.  

 

 

6.2 Resultatdiskussion 

 

Tanken med denna undersökning var inte att studera skillnader mellan pojkar och 

flickor. Vi kan ändå i efterhand konstatera att det i dessa grupper främst varit pojkar 

som har en negativ inställning och inte tycker om att delta i undervisning utomhus.  

Detta var inte vad vi föreställt oss innan. Vi trodde att pojkar skulle vara positivt 

inställda och se möjligheter med utomhusundervisning. 

 

6.2.1 Vad elever anser om att delta i utomhusundervisning 
 

Ur resultatet kan man urskilja att grupp A är något mer positiva än grupp B vad det 

gäller inställning till utomhusundervisning. Grupp A har mer utomhusvana än vad 

grupp B har därför att de har fler utomhustillfällen per vecka. En reflektion av 

resultatet kan vara att det inte blir så stor omställning för eleverna i grupp A att vistas 

ute på lektioner. De har lagt grunden för utomhusvistelse. Ericsson (2004) liksom 

Hedberg (2004) säger att en relation till naturen kräver utomhusvana och det kan 

man bara erövra genom att vistas ute. När utomhusvanan är erövrad kan eleverna ta 

emot intryck, upptäcka och njuta av upplevelser i naturen.  

 

Alla elever i både grupp A och grupp B anser att det är roligt att vara utomhus under 

skoltid. Pojkarna i grupp B ser dock inget utbyte med att ha lektioner utomhus. De 

föredrar förmodligen idrott och lek i utomhusundervisning. Skogfält (2007) redovisar 

i sin enkätundersökning att eleverna är positiva till att vara ute i skolan, framför allt 

pojkarna. Resultatet från den här studien skiljer sig med avseende på Skogfälts 

undersökning vad det gäller pojkars inställning till undervisning utomhus. Den här 

studien visar att fler pojkar än flickor har en negativ inställning till 

utomhusundervisning. Varför pojkarna, främst i grupp B, har en negativ inställning 

kan bero på att utomhusvistelse verkar förknippas med rast och fri lek. Detta 

framkom under intervjuerna. Skogfält (2007) liksom Ericsson (2004) och Hedberg 

(2004) menar att det handlar om att skapa ett intresse och en vana till lärande 

utomhus.   

 

Vistelse på skolgården i utomhusundervisning kan vara ett problem för elever. En 

pojke i grupp A anser att det är jobbigt att delta och fokusera då andra klasser har 

rast samtidigt. En annan pojke ur samma grupp tycker att man kommer ifrån 
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varandra då ytorna utomhus är större än inomhus. Ericsson (2004) nämner att 

utomhusundervisning kan vara svårt att lära in när den bedrivs på skolgården 

eftersom det kan förknippas med friluftsdagar och utflykter. Det bör finnas en 

regelbundenhet så det blir en vana att delta i undervisning utomhus. 

 

6.2.2 Lärande enligt elever 
 

Forskning som Dillon m.fl. (2006) redovisar är att elever lättare minns 

utomhusvistelser och kan koppla samman teori med praktiska moment. Eleverna i 

grupp A påvisar det som Dillon m.fl. syftar till: eleverna kommer lättare ihåg vad de 

gjort på lektionerna. Varierad undervisning där det finns möjligheter att byta miljö 

ger förmodligen eleverna reflektion. Eleverna i grupp A anser lära sig mycket på 

utomhuslektionerna och verkar ha utvecklat en insikt i sitt deltagande i 

utomhusundervisning. Grupp B nämner inget om att utomhuslektionerna ger den 

behållningen. Leken är det moment, enligt resultatet, som betyder mest för dem. 

Fröbel anser att leken har stor betydelse i lärandet (Egidius, 2000) och Drougge 

(2002) menar att i leken utomhus finns inga gränser för fantasin. Stimulerande 

miljöer, som utomhuspedagogik ger, behöver elever för att utvecklas och få nya 

intryck.  

 

Elever i grupp A säger att det finns mycket att lära utomhus. Detta kan eventuellt 

bero på deras självsäkerhet och vana då de vid flera tillfällen i veckan byter 

klassrumsmiljön mot utemiljön. Tre pojkar i grupp B anser att de inte lär något alls 

på utomhuslektionerna. Det är samma pojkar som nämner att de har en negativ 

inställning till att delta i utomhusundervisning. Detta kan bero på bristen på 

utomhusvana.  

 

I resultatet under naturorientering nämner elever ur grupp B att de lär om växter och 

djur. Ett par pojkar nämner om bärfisar och myrstackar där man kan utläsa ur 

resultatet att deras erfarenheter och upplevelser i utemiljön ger reflektion till lärande. 

Dewey menar att genom att undersöka erhålls erfarenheter och ”det är den 

reflekterande erfarenheten som är den viktiga” för att elever ska utveckla sina 

kunskaper (Forsell, 2005 s 90). Grupp A anser sig konkretisera sitt lärande då de 

hämtar material utomhus och undersöker närmare inomhus. Piaget säger det är 

viktigt att barn får experimentera med saker och vara aktiva. För att kunna bearbeta 

abstrakta begrepp och kunna ta till sig kunskap behöver elever ha konkreta 

upplevelser att relatera till (Egidius, 2000). 

 

 

I ämnet svenska nämner elever från båda grupperna att det inte behövs böcker när 

man lär sig. Eleverna anser att det går att använda sig av naturens material då man 

t.ex. skriver. Dillon m.fl. (2006) anser att lärande utomhus erbjuder elever 

möjligheter att utveckla kunskaper som kan användas i klassrummet. 

 

I resultatet kan man utläsa att grupp A deltar i undervisning på skolgården, vilket inte 

eleverna i grupp B nämner något om. Det är främst matematik som eleverna i grupp 

A undervisas i på skolgården. Det verkar som grupp A har en varierad 

matematikundervisning utomhus där de har geometri, räknar och leker mattelekar.  

En flicka berättar att de gör matematik med hela kroppen i ett samspel med varandra. 
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Vygotskij ansåg att ett samspel mellan elever och omvärld skapar utveckling 

(Egidius, 2000). Rousseau menade att den aktivitetsinriktade undervisningsmetoden 

borde tillämpas så tidigt som möjligt i barns utveckling genom att använda sina 

sinnen (Brügge m.fl., 2007). Enligt Lpo94 skall skolan främja elevernas harmoniska 

utveckling genom en varierad sammansättning av innehåll och arbetsformer 

(Utbildningsdepartementet, 1998).  

 

Grupp B nämner att de fiskar och pimplar i ån där de får arbeta konkret med det 

levande materialet. Key menar att man ska lära in i naturliga sammanhang där elever 

blir berörda och kunna utveckla en begreppsförståelse. Key talar för att elever bör 

söka kunskap i verkligheten och inte bara i litteratur (Dahlgren och Szczepanski, 

2007). Utemiljön kring skolor har en stor betydelse för elevernas inlärning och dessa 

miljöer ska erbjuda möjligheter till utforskande aktiviteter (Björklid, 2005). 

Utomhuspedagogik, med varierande inlärningsmiljöer, är ett bra redskap för att göra 

läroplanens intentioner levande (Dahlgren och Szczepanski, 2004). 

  

6.3 Slutsats 

 

Fler antal lektioner utomhus ger större utomhusvana och påverkar också elevers 

inställning till utomhusundervisning mer positivt. Eleverna i grupp A har utvecklat 

en insikt i sitt lärande och de har fler antal undervisningstillfällen utomhus än grupp 

B. Eleverna i grupp A inser att undervisningen utomhus hjälper dem att reflektera 

över sitt lärande. Undervisning utomhus är ett bra komplement till den traditionella 

undervisningen. Lärare behöver också etablera en vana för naturen och 

utomhusundervisning. Grupp A och B skiljer sig med avseende på antal 

undervisningstillfällen utomhus. Lärarnas inställning till utomhusundervisning kan 

vara olika i dessa klasser, men det är inget som den här studien har undersökt. 

 

Undersökningen kan ge en bild av hur det kan se ut i andra skolor/klasser men 

sammantaget kan vi inte dra generella slutsatser som är landsomfattande.  

  

6.4  Fortsatt forskning 

 

Vi anser att det borde tillkomma mer forskning kring de positiva effekter, svårigheter 

och problem som uppstår i samband med utomhuspedagogik. En vinkling på fortsatt 

forskning skulle kunna vara att undersöka om utomhusundervisning bidrar till att 

elever lättare når målen. Det skulle också vara intressant att undersöka elevers 

inställning till utomhuspedagogik före och efter en vana har etablerats.  
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    BILAGA 1  

   

 

    

Intervjufrågor 
 

Uppvärmningsfrågor kring undervisning: 

 

1. Berätta vad ni lär er i skolan. 

2. Vad brukar ni göra i klassrummet? 

3. Hur lär ni er detta? Vilket material använder ni? 

4. Måste man ha böcker för att lära sig saker i skolan? 

5. Vad är det bästa med att vara i klassrummet? 

 

Frågor som rör undervisning utomhus: 

 

6. Hur ofta är ni utomhus och vad gör ni på lektionerna? 

7. Var befinner ni er på utomhuslektionen? 

8. Vad använder ni för material utomhus? 

9. Vad kan man lära sig på utomhuslektioner?  

10.  Hur kan man lära sig svenska och matematik utomhus? 

11. Vad är det bästa med att ha lektion utomhus? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


