
 

  
 
 LÄRARPROGRAMMET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

”… Ibland är det roligt att ha utedagar fast 
ibland kan det vara tråkigt” 

– En kvalitativ studie om elever och pedagogers upplevelser kring 
utomhuspedagogik 

 
 
 
 
 
Erika Andersson 
Lina Johansson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Examensarbete 15 hp 
Höstterminen 2009 

Handledare: Tom Danielsson  
Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap 



 

Linnéuniversitetet 
Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap 
 
Arbetets art: Examensarbete, 15 hp 
 Lärarprogrammet 
 
Titel: ”… Ibland är det roligt att ha utedagar fast ibland kan det vara 
tråkigt” - En kvalitativ studie om elevers och pedagogers upplevelser 
kring utomhuspedagogik  
 
Författare: Erika Andersson och Lina Johansson  
Handledare:  Tom Danielsson  
 
 
ABSTRAKT 
Syftet med denna studie har varit att belysa elever och pedagogers upplevelser kring 
utomhuspedagogik, utifrån elevers lärande med utomhuspedagogiken som 
lärandesätt. Studien grundas utifrån gruppintervjuer med elever och pedagoger på två 
skilda skolor som bedriver utomhuspedagogik regelbundet. Dessa intervjuades 
åtskilda. Empirin från intervjuerna transkriberades, sorterades och sammanställdes 
till det kommande resultatet.   
 
Studien visar att majoriteten av eleverna och pedagogerna ser utomhuspedagogik 
som positivt. Dessa parter förknippar pedagogiken med praktiskt lärande, varierat 
arbetssätt och ämnesintegrering. Genom studien framkommer det att 
utomhuspedagogik erbjuder ett flertal vinster exempelvis hälsan och motoriken 
förbättras samtidigt som det sociala samspelet stimuleras. För att skapa en tydligare 
och djupare bild av elevers och pedagogers ordval vid beskrivning av deras 
upplevelse kring utomhuspedagogik har vi valt att sammanställa positiva respektive 
negativt laddade ord. Studien visar att positivt laddade ord hos elever och pedagoger 
överväger, samt att eleverna och pedagogerna använder sig utav liknande ord vid 
beskrivningar av deras upplevelser, tankar och erfarenheter. Genom studien 
framkommer det att de ord som används i positiv bemärkelse speglar pedagogiken 
som lärandesätt medan negativt laddade ord som användes reflekterade förhållanden 
runt pedagogiken exempelvis vädret.  
 
Nyckelord: utomhuspedagogik, hälsa, skola, praktiskt lärande, motorik, kunskap, 
socialt samspel, pedagoger, elever   
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1 INTRODUKTION 
 

”Det jag hör ... 
det glömmer jag. 
Det jag ser ... 
det kommer jag ihåg. 
Det jag gör ... 
det förstår jag.” (Johansson, 1990,s.21). 

 
Enligt Brügge, Glantz & Sandell (1999) läggs det i dagens samhälle stor vikt på 
elevers lärande. De ska helst sitta stilla och utöva sin kunskap i pedagogiskt material. 
Dagens skola består idag till stor del av klassrumsundervisning. Elever blir mindre 
aktiva både i skolan och på fritiden, deras kroppar blir inaktiva vilket gör att bland 
annat övervikt och astma tillkommer. För att förebygga riskerna för dessa sjukdomar 
och göra eleverna mer aktiva blir det allt vanligare att förflytta undervisningen 
utomhus (a.a.). Inom utomhuspedagogik sker ett praktiskt lärande, det vill säga 
eleverna ges möjlighet att använda sina sinnen genom att exempelvis känna, lukta, 
höra och se vid lärande situationer. Tidigare forskning visar att begreppsbildningen 
stimuleras i samband med att motoriken utvecklas. Lärandet utomhus bidrar till 
rörelsemöjligheter för elever, exempelvis erbjuds de att hoppa, gå, balansera och 
plocka med olika material i undervisningssammanhang (Dahlgren & Szczepanski, 
1997). Genom lärandet utomhus erbjuds eleven situationer, vilka är direkt kopplade 
till vardagen. Detta medför att kunskapen blir bestående (Ericsson, 2002). 
 
Utomhuspedagogik är en pedagogik som har erhållit positiv uppmärksamhet genom 
forskning och litteratur. För att utveckla en ökad kunskap för pedagogiken anser vi 
att pedagogerna borde erbjudas utbildning genom kurser och fortbildning inom 
ämnet. För oss innebär utomhuspedagogik att eleverna och pedagogerna lämnar 
klassrummet för att bedriva undervisningen utomhus med naturen som material. 
Enligt Dahlgren & Szczepanski (1997) erbjuder utomhusmiljön kreativt tänkande 
samt aktiverar lusten till att lära. Utomhuspedagogik tillför mer än ämneskunskaper, 
eleverna ges även möjlighet att använda sina sinnen, tidigare erfarenheter, kroppen 
samt öva upp motoriken. Undervisningen blir vardagsrelaterad vilket leder till att 
eleverna associerar sina erfarenheter och kunskaper inom skolan till sin 
vardagssituation. 
 
Anledningen att vi valt att göra en studie kring utomhuspedagogik beror på att den 
uppmärksammas som ett positiv lärandesätt med flera fördelar. Syftet med den här 
studien är att belysa elevers och pedagogers upplevelser kring utomhuspedagogik, 
utifrån elevers lärande med utomhuspedagogiken som lärandesätt. Detta gör vi 
genom att undersöka om elevernas lärande och upplevelser kring undervisningen 
överrensstämmer med pedagogernas tänkta mål, formuleringar och upplevelser kring 
pedagogiken. 
 
Eftersom vi snart är färdiga pedagoger och ska ut i skolorna är vi intresserade av att 
forska om utomhuspedagogik som lärandesätt. Vi tror och hoppas att den här studien 
kommer bidra till att pedagogerna får en ökad förståelse kring elevernas verkliga 
upplevelser kring utomhuspedagogik. Vi hoppas även att studien ska bidra till att 
pedagoger samt lärarstudenter ska finna intresse och inspiration att använda 
utomhuspedagogik som lärandemetod. 
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2 BAKGRUND 
I detta avsnitt kommer vi att belysa definitionen av utomhuspedagogik, målen och 
upphovsmännen inom pedagogiken. Vi kommer även att belysa elevers kunskap och 
lärande, det sociala samspelet och pedagogens roll samt positiva och negativa 
aspekter kring utomhuspedagogik.  Anledningen till att vi väljer dessa rubriker beror 
på att vi vill skapa en förståelse för grunden till utomhuspedagogik. 

2.1 Utomhuspedagogiks definition 
Utomhuspedagogik kännetecknas av praktiskt inriktade processer för lärandet, vilket 
förknippas med verksamhet i utomhusmiljön. Centrala aspekter för 
utomhuspedagogiks identitet är helhetsupplevelser, temaintegrering och sambandet 
mellan eleven och objektet för lärandet. Utomhuspedagogik inkluderar olika former 
av lärandeprocesser i utemiljöer. De kan vara ostrukturerade och okontrollerade 
situationer som pedagogen inte planerat i förväg. Utmärkande för utomhuspedagogik 
är att det innefattar handlingar, funderingar och känslor samt kunskapen blir mer 
användbar (Dahlgren & Szczepanski, 1997). 
 

”Utomhuspedagogiks är förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel 
mellan upplevelse och reflektion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska 
situationer” (Centrum för miljö –och utomhuspedagogik, 2004, 
http://www.liu.se/content/1/c6/11/98/90/Allm%C3%A4nt/Utomhuspedagogik_d
ef.pdf). 

 
Pedagogiken anses vara ett utbildningsområde med tvärvetenskaplig forskning vilket 
medför att undervisningslokalen förflyttas utomhus där kulturlandskap, natur och 
samhällsliv blir en naturlig del av elevers lärande. Platsen för undervisningen är 
betydelsefull för pedagogiken. Lärandesättet anses även vara ett samspel mellan lärd 
kunskap och kroppsliga upplevelser exempelvis lärande genom sinnena (centrum för 
miljö – och utomhuspedagogik, 2004). 

2.2 Mål med utomhuspedagogik 
Dagens samhälle erbjuder inte utomhusvistelse på liknande sätt som det gjorde förr i 
tiden. Tidigare erbjöds barnen utevistelse på ett naturligt sätt av sina föräldrar och 
släktingar samt genom att familjerna oftast var bebodda på landsbygden (Ericsson, 
2002). 
 
Idag när majoriteten av undervisningen runt om i skolorna utspelas inomhus vid 
datorer blir utomhuspedagogik en betydelsefull grund för eleverna. Den medverkar 
till att elevernas kroppar aktiveras med hjälp av rörelser, samtidigt som sinnena och 
hjärnan stimuleras (Brügge, Glantz & Sandell, 1999). Genom att befinna sig i 
naturen inom olika årstider och väder skapas en grundläggande naturkänsla 
(Ericsson, 2002). Utomhuspedagogik lägger grunden till användbar kunskap, där 
eleven blir aktiv i sitt kunskapssökande. Lärandeprocessen gynnas av naturen som 
kunskapskälla, vilket bidrar till att undervisningen i utemiljön skapar spänning för 
lärandet (Dahlgren & Szczepanski, 1997). 
 
Utomhuspedagogik avser att visualisera abstrakta begrepp med hjälp av aktiviteter i 
utomhusmiljön. Undervisningen i utomhusmiljön erbjuder ökad praktiserad insikt, 
vilket sammanbinder tanke, känsla och handling. Elevernas direktupplevelser bildar 
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utgångspunkter för lärandet inom utomhuspedagogik. Förståelse av lärandet bildas 
med hjälp av hela kroppen samt med hjälp av reflektioner kring lärandet (Brügge, 
Glantz & Sandell, 1999). Undervisningen skapar upplevelser i naturen och bidrar till 
lust för lärande och nyfikenhet. Den möjliggör även nya utgångspunkter för 
skolämnen samt gynnar lek, glädje och fantasi i lärandeprocessen. Undervisningen 
medför motion, utmaning, spänning samt social träning.  Utomhusundervisningen 
och lärande i naturen är inte sammanfogat med ett specifikt kunskapsfält eller 
enskilda ämnen. Istället handlar det om att se verkligheten som ett 
undervisningsmaterial, där gränserna endast utgörs av tankar samt fantasier 
(Ericsson, 2002). Utomhuspedagogik ställer annorlunda krav på eleverna i 
jämförelse till den traditionella skolundervisningen. Eleverna erbjuds träning i social 
kompetens, eftersom undervisningen i utomhusmiljön fordrar ökat samarbete mellan 
eleverna i olika situationer och sammanhang. Samtidigt utmanar den eleverna i deras 
lärande (Brügge, Glantz & Sandell, 1999). 

2.3 Teorier inom utomhuspedagogik 
I detta avsnitt kommer vi att belysa två teorier som har haft stor betydelse för 
utomhuspedagogiken, dessa är Learning by doing och Genetisk strukturalism. 
Learning by doing är en teori som grundas utifrån ett praktiskt lärandesätt då 
individen utvecklas och lär genom att vara aktiva. Genetisk strukturalism innebär att 
ny lärdom utvinns ur redan existerade kunskap samtidigt som individen är delaktig i 
sitt kunskapssökande. 

2.3.1 Learning by doing 
Learning by doing är en teori som innebär lärande genom praktisk handling där 
individen genom samspel med sin omgivning utvecklar förståelse samt sociala regler 
(Dewey: Hartman, 2004). Detta var en pedagogik som Johan Dewey (1859-1956) 
förespråkade då denne ansåg att kunskapen blev verklig om individen inspireras att 
aktivt söka efter den. Teorin Learning by doing används i den pedagogiska 
verksamheten då praktiska läranderedskap leder individen till vetenskapliga 
inblickar, på detta sätt får individerna en upplevelse av utvecklingen i människans 
historia. Teorin innefattar ett samspel mellan de teoretiska – och de praktiska 
ämnena, utan de ena ämnet blir det andra ofattbart. Enligt teorin Learning by doing 
ska individen känna sig inspirerade att lösa en uppgift (Egidius, 2006). Individens 
samspel med miljön och sociala sammanhang bidrar till att individen utvecklas. 
Individen skapar kunskap inom de sociala reglerna, exempelvis skapar de förståelse 
för olika social sammanhang (Dewey: Hartman, 2004) 

2.3.2 Genetisk strukturalism 
Genetisk strukturalism grundades utifrån att nya handlingar – och tankemönster 
uppkommer ur de redan befintliga vilket medför att individens tankeförmåga 
utvecklas successivt. Oavsett vart individen befinner sig konfronteras dess befintliga 
handlingar och tankemönster med verkligheten så att nya mönster skapas. Detta är en 
teori som Jean Piaget (1896-1980) förespråkade då denne ansåg att det var av vikt att 
individen skulle vara aktiv i sitt undersökande för att finna kunskap. Genom att 
individen är verksam i sin omgivning skapar denne en förståelse för hur världen är 
uppbyggd. Detta ger individen möjlighet att använda sina handlingar och rörelser på 
ett fungerande sätt (Egidius, 2006). 
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Enligt Piaget vidareutvecklas individens reflexstadium, ur detta uppstår ett sensoriskt 
– motoriskt stadium där motoriken och sinnena integreras. Sinnena det vill säga 
synen, känseln och hörseln samt rörelsemönster bildar individens struktur (Egidius, 
2006). 

2.4 Läroplan 
Skollagen tillsammans med kursplaner i de olika ämnena samt 1994 års läroplan för 
det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (denna kommer vi 
fortsättningsvis att benämna Lpo 94) utformar den svenska skolans verksamhet. 
Strävansmålen i läroplanen är utformade så att eleverna ska se och förstå sambandet 
samt helheter i undervisningen. Verksamheten i naturen erbjuder eleverna ett flertal 
lärandemöjligheter genom att de får göra iakttagelser och undersökningar av det som 
existerar i naturen. Enligt Lpo 94 ska eleverna erbjudas olika lärandesätt genom att ta 
del av en varierad undervisning för att skapa en helhet av kunskap. Detta kan 
exempelvis vara att eleverna utvecklar samspel genom samarbete, vilket fordras i 
vardagliga sammanhang (Lendahls & Runesson, 1995). Utomhusmiljön inspirerar 
även eleverna till äventyr, lek samt spänning. Eleverna skapar en förståelse för 
naturen parallellt med att deras lärande och nyfikenhet stimuleras (Ericsson, 2002). 
Enligt Läroplanen (1994) ska skolan dagligen ge utrymme för fysisk aktivitet. 

2.5 Elevers kunskap och lärande 
Verksamheten har som uppgift att tillgodose elevernas fysiska fostran, det vill säga 
se till att elevernas behov att röra sig uppfylls. Detta erbjuds eleverna genom att de 
får en positiv inblick av den fysiska aktiviteten och utvecklar därigenom en sund syn 
på sin kropp samt själ (Grindberg & Langlo Jagtøien, 2000). 
 
Lärandemiljön är betydelsefull för elevens utveckling. Deras 
kommunikationsutveckling och tankeverksamhet utformas och stimuleras i 
enskildhet samt i samspel med varandra. För att en helhet ska skapas fordras ett 
samspel mellan de olika beståndsdelarna. Dessa är de sociala förhållandena, språket 
och de kulturella sambanden. De olika beståndsdelarna är betydelsefulla för lärandets 
aktivering och stimulans till utvecklingen. Dagens verksamhet präglas av 
arbetssituationer där eleven ska finna sina individuella lösningar på olika uppgifter. 
Elevernas kunskaper anses oftast inte tillräckliga för att kunna lösa uppgiften, det 
uppstår då en situation där eleven letar efter den lösning som pedagogen söker. 
Undervisningen bör utgå ifrån elevens tidigare erfarenheter och kunskaper, den nya 
kunskapen blir då utmanade för eleverna samtidigt som de stimuleras till ett ökat 
lärande (Lendahls & Runesson, 1995). 
 
Enligt Grindberg & Langlo Jagtøien (2000) är det av stor vikt att integrera praktiskt 
och teoretiskt arbete för att skapa en förståelse för elevens behov. Det är angeläget 
att eleverna besitter kunskap att kontrollera de grundläggande rörelserna, det vill 
säga hoppa, rulla, gunga, hänga, åla och smyga. Detta ger eleverna möjlighet att 
utvecklas i sin egen takt. Eleverna lägger då grunden för fortsatt utveckling genom 
att besitta förmågan att tänka abstrakt, delta i samtliga lekar och erhålla en positiv 
kroppsuppfattning. Elever har många uttryckssätt och genom att vara aktiva får de en 
upplevelse av omvärlden och sig själv som individ. 
 
Elevernas förståelse och helbildskunskaper gynnas av integrering av de olika ämnena 
genom projekt eller temaarbete. Elevernas kroppsuppfattning utvecklas när kropp, 
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känslor, tankar och intellekt är beroende av varandra, vilket skapar en helhetssyn för 
individen. Elever med positiv självbild har goda förutsättningar för ett samspel i sin 
befintliga miljö, vilket resulterar i utvecklat självförtroende och kompetens. De 
elever med osäker motorisk utveckling kan bli uteslutna ur samspelet eftersom dessa 
inte förmår att använda kroppens olika rörelsemöjligheter. Detta kan resultera i att de 
övriga eleverna fryser ut de elever med motoriska svårigheter. Vilket även kan leda 
till att elever med motoriska svårigheter utvecklar en rädsla för sin kropp och väljer 
att inte delta i fysiska aktiviteter (Grindberg & Langlo Jagtøien 2000). 

2.5.1 Elevers lärande i samband med naturen 
Undervisning i naturen bidrar till nya infallsvinklar på de traditionella ämnena i 
skolan samtidigt som den inbjuder till lek, glädje och fantasi. Elevernas tidigare 
kunskaper och upplevelser i naturen medverkar ofta till bestående erfarenheter och 
kunskaper. Detta genom att eleverna använder sina sinnen, värderingar, funderingar 
och känslor vid lärandet i utomhusmiljön (Ericsson, 2002). Lärandet är en medveten 
process, eleven behöver besitta intresse och inneha motivation till aktiviteten för att 
ett lärande ska kunna inträffa (Sjøberg, 2000). Lärandet är inte avgränsat till en viss 
tidsrymd utan fungerar som en aktivitet som följer människan under sina levnadsår 
(Svedberg, Svensson & Kindeberg, 2001). För att ett lärande ska skapas fordras det 
att omvärlden inbjuder till meningsfulla aktiviteter (Alerby, Kansanen & Kroksmark, 
2000). 
 
Eleverna bör kritiskt granska uppgiftens form samt ställa sig de didaktiska frågorna, 
exempelvis hur kan den lösas och vilka svårigheter finns det?  Eleverna får nu med 
hjälp av sin nyvunna kunskap använda sin fantasi till att finna olika lösningar på 
uppgiften. Enligt Egidius (2006) förespråkar Dewey (1859 -1956) att eleverna ska 
vara driftiga och på egen hand hitta lösningar på uppgifterna. Detta bidrar till att 
eleverna tillägnas erfarenhet till att undersöka sina idéer i verkliga livet. 

2.5.2 Socialt samspel 
En elevgrupp i den traditionella skolsituationen utgörs av mönster, social ordning 
samt rangordning. Ordningen bland eleverna formas efter roller samt förhållanden 
mellan eleverna. Somliga elever upplever trygghet genom sin medvetenhet av sin 
placering i gruppen medan andra elever kan uppleva brister i färdigheter och 
prestationsförmågor. Utomhusmiljön bidrar till att inlärda mönster bryts i samband 
med att rollerna och relationerna i elevgruppen förändras. Elever som känner ångest 
och prestationskrav upplever nya förutsättningar för lärandet utomhus. Gruppens 
invanda konflikter minskar på grund av att miljön erbjuder en mångfald av 
valmöjligheter samt ansenligare ytor att utöva undervisningen. Eleverna blir mer 
sammanbundna på grund av ökat samarbete, de tillägnar sig även gemensamma 
minnen från aktiviteterna (Ericsson, 2002). Naturen ger utrymme för varje enskild 
elev att finna ett område att utvecklas inom (Brügge, Glantz & Sandell, 1999). 

2.5.3 Grupparbete 
I grupparbete lär eleverna av varandra, de lär sig att lyssna, argumentera och hitta 
olika lösningar på uppgifterna. Samarbete är ett sätt att motivera eleverna till att söka 
kunskap, exempelvis att utföra ett arbete tillsammans omkring ett gemensamt 
intresse. För att samspelet i klassen ska fungera krävs en positiv 
kommunikationsmiljö. Dagens verksamhet runt om i skolorna fokuserar på 
grupparbete eftersom detta anses har stort värde för elevers samspel med varandra. 
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Grupparbete anses även gynnsamt för elevers kognitiva utveckling, att kommunicera 
med varandra utvecklar elevens individuella lärande inte bara det sociala. När 
tankarna synliggörs i ord får eleven lärdom om sitt eget kunnande, detta gynnar även 
gruppen. I grupparbeten får eleverna ta eget ansvar för sitt kunskapssökande, på så 
sätt använder de tillsammans sina tidigare kunskaper och erfarenheter för att hitta 
olika lösningar på uppgifterna. Ibland kan eleverna ta hjälp av varandra för att lättare 
förstå pedagogens tankesätt (Lendahls & Runesson, 1995). 

2.6 Pedagogens roll 
Utomhuspedagogik utförs av pedagoger med varierad utbildningsbakgrund som till 
exempel biologer, kulturvetare, gymnasielärare, grundskollärare, förskollärare samt 
turistguider med flera (Dahlgren & Szczepanski, 1997). 
 
Det är betydelsefullt att pedagogen innan undervisningen sker utomhus planerar, 
organiserar samt reflekterar över elevernas relation till miljön. Eleverna kan behöva 
utevistelse regelbundet med sinnesträning för att bli motiverade att tillägna sig de 
kunskaper pedagogerna anser förmedla (Ericsson, 2002). Det är därför av vikt att 
pedagogerna besitter kunskaper om elevernas motoriska utveckling, sinnena och den 
fysiska utvecklingen. De behöver även kunskaper i relationen mellan lärandet och 
motoriken samt integreringen mellan motoriken och sinnena (Grindberg & Langlo 
Jagtøien 2000). 
 
Inom utomhuspedagogik intar pedagogen rollen som en ledare och förebild samtidigt 
som denne bidrar till trygghet för eleverna (Ericsson, 2002). Ledaren för elevgruppen 
bör besökt undervisningsplatsen i förväg så att denne anser sig vara bekant med 
platsen. Kännedomen av platsen medverkar till att pedagogen kan utgå från platsen 
på ett naturligt sätt när denne instruerar uppgifter för eleverna. Detta bidrar även till 
en trygghet hos eleverna då de känner sig förtrogna med omgivningen samtidigt som 
de inte känner konkurrens- och prestationskrav. Genom att aktiviteterna utgår från 
eleverna och deras erfarenheter bidrar det till att samtliga elever känner delaktighet, 
trygghet samt utvecklar en positiv känsla för naturen (Ericsson, 2002). Det anses 
vara enklare för eleverna att skapa förståelse för aktiviteterna om ledaren för 
elevgruppen utgår från det kända och konkreta till det okända samt abstrakta 
(Sjøberg, 2000). 
 
Elevernas agerande i naturen behöver fångas upp genom dokumentationer och 
reflektioner av pedagogen. Detta resulterar i att pedagogen kan stödja eleverna 
genom att agera tillsammans med dessa eller observera elevgruppen på distans 
(Ericsson, 2002). Undervisningen kan därigenom bidra till att pedagogen 
uppmärksammar nya sidor hos elevgruppen. För att ledaren för elevgruppen ska få 
möjlighet att uppleva de nya sidorna hos eleverna gäller det att denne låter 
elevgruppen arbeta självständigt (Brügge, Glantz & Sandell, 1999). Det är av vikt att 
pedagogen lyssnar till elevernas känslor och funderingar samt bemöter eventuella 
rädslor i elevgruppen med respekt. Ledaren för elevgruppen upplever det som 
stimulerande och utvecklande att följa deras upplevelser och upptäcker i naturen. Det 
är angeläget att pedagogen tar till vara på elevens glädje att utforska och upptäcka 
eftersom det kan leda till ökad motivation och lärande hos eleverna. 
Naturupplevelserna blir oftast bestående och medverkar till behagliga minnen för 
samtliga inblandade (Ericsson, 2002). Utomhuspedagogik bör inte bli en 
engångsföreteelse utan bör återkomma ständigt och regelbundet i undervisningen. 
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Genom att bedriva regelbunden utomhusaktivitet får eleverna möjlighet att vara ute 
under samtliga årstider oberoende av vädret (Ericsson, 2002). 

2.6.1 Undervisningen i utomhusmiljön 
 Att bedriva aktiviteter utomhus är annorlunda från att bedriva undervisning inomhus 
(Ericsson, 2002). Inne – och utemiljö erbjuder olika möjligheter för fysisk aktivitet. 
Dessa två miljöer kompletterar varandra, de skapar en helhet åt förberedelse och 
planering av olika aktiviteter. Innemiljön har begränsningar var gäller yta för fysisk 
aktivitet men ger möjlighet att utföra precisionskrävande handlingar som tystnad, 
koncentration eller balansövningar. I utemiljön finns det utrymme och möjligheter 
till fysisk aktivitet men ofta är miljön inte naturligt inspirerande. Pedagogens roll blir 
avgörande för de möjligheter som uppstår, de behöver stödja och uppmuntra 
elevernas initiativ. Utemiljön blir på så sätt inspirerande med situationer som 
möjliggör spännande aktiviteter (Grindberg & Langlo Jagtøien 2000) 
 
Det kan vara fördelaktigt att börja undervisningen i naturen på en plats som är nära 
anknuten till skolan exempelvis i en dunge, skolgården eller en park (Ericsson, 
2002). Utomhus kan allt tänkbart inträffa, pedagogen kan inte erhålla fullständig 
kontroll över allt som inträffar i naturen. Det fordras att pedagogen är flexibel, 
uppskattar spänningar samt se glädjen av att undervisa i naturen (Brügge, Glantz & 
Sandell, 1999). 

2.7 Utomhuspedagogiks vinster 
I detta avsnitt kommer vi att beröra hälsa, motorik och sinnen detta är några vinster 
hos eleverna och deras lärande som oftast förknippas med utomhuspedagogik. 

2.7.1 Hälsa och sinnen 
Utomhuspedagogik anses betydelsefull utifrån ett hälsopedagogiskt perspektiv. 
Pedagogiken bidrar till bättre hälsa för eleverna exempelvis hjälper den till att 
förebygga fetma och benskörhet hos eleverna. Undervisning utomhus ger utrymme 
för rörelser och naturkontakt (Dahlgren & Szczepanski, 1997). Tidigare forskning 
har påvisat att undervisning utomhus bidrar till minskad stressnivå, vilket gynnar 
elevernas lärande eftersom stress försämrar elevernas inhämtning av kunskap och 
minnesförmåga (Eriksson; Szczepanski, 2006). 
 
I utomhuspedagogik mobiliseras flera sinnen samtidigt som individen förbinder sig 
själv med en upplevd situation. Naturen inbjuder till anknytning mellan eleverna, 
detta medverkar till att deras personligheter utvecklas i samband med att tillit och 
trygghetskänsla utvecklas i förhållande till varandra (Dahlgren & Szczepanski, 
1997). Sinnena kan kategoriseras i två huvudgrupper: yttre sinnen och inre sinnen. 
De yttre sinnena upplyser om omvärlden det vill säga auditivt (hörsel), visuellt 
(synen), lukt, smak och taktilt sinne (beröring). De inre sinnena belyser vårt 
förhållande till omvärlden genom det vestibulära sinnet (balans-/jämviktssinnet) samt 
det kinestetiska sinnet (rörelse-/ställningssinnet).  Sinnena kan även skiljas åt i fjärr – 
och närsinnen. Fjärrsinnen urskiljer vad som händer utanför kroppen vilket 
inkluderar lukt, syn och hörsel. Dessa stimuleras oberoende av den enskilde 
individens beröring eller rörelse. För att individen ska vara insatt i omvärldens 
signaler exempelvis kunna avgöra avståndet behöver fjärrsinnet stimuleras. 
Närsinnen utgörs av de taktila, smak, kinestetiska, vestibulära sinnet. Genom 
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individens rörelse eller närkontakt aktiveras dessa och utvecklar kännedom och 
medvetenhet om kroppens rörelsemöjlighet (Grindberg & Langlo Jagtøien 2000). 

2.7.2 Motorik 
Motorisk utveckling betyder att individen tillämpar sig kännedom om olika förmågor 
att röra och förflytta sig. Utvecklingen kan kategoriseras i grovmotorik och 
finmotorik. Grovmotorik är de stora rörelserna som exempelvis sitta, krypa, gå, 
klättra, springa med flera. Finmotoriken är de små och begränsade 
precisionskrävande rörelserna såsom att skriva, gripa eller sy med flera. Även rörelse 
med ögon och mun ingår i finmotoriken. De båda motorikerna: fin – och 
grovmotoriken utvecklas från grovt samordnade till fint samordnade rörelser 
efterhand som individen kan styra kombinerade och enskilda rörelse. Utvecklingen 
av de motoriska stadierna sker i en viss ordningsföljd, de följer mognadsnivå och 
utvecklingsstadier (Grindberg & Langlo Jagtøien 2000). 
 

”Det finns en uppenbar relation mellan motorisk utveckling och 
begreppsbildning, där utemiljön ger en möjlighet till kinestetisk upplevelse av 
betydelse för barns motoriska, perceptuella och språkliga utveckling” (Dahlgren 
& Szczepanski, 1997, s. 47). 

2.8 Utomhuspedagogiks förluster 
En nackdel med utomhuspedagogik är att majoriteten av pedagogerna runt om i 
dagens skolor saknar utbildning inom ämnet. Studenter erbjuds inga omfattande 
kunskaper inom utomhusundervisning. Pedagoger som bedriver utomhuspedagogik 
anser även ha svårigheter att introducera vissa föremål och begrepp på ett konkret 
sätt i utomhusmiljön. Pedagogerna anser även att utomhuspedagogik inte ger 
eleverna utrymme för datoranvändning (Liu, Tan & Chu, 2009). 

2.9 Sammanfattning 
Några förgrundsgestalter som oftast kopplas samman med utomhuspedagogik är 
Dewey och Piaget. Dessa upphovsmän talar om vikten av upplevelser och elevernas 
lärande. Utomhuspedagogik anses vara ett praktiskt lärandesätt där eleven är aktiv i 
sitt lärande. Detta bidrar till att kunskapen blir till en helhetsupplevelse samtidigt 
som den blir bestående hos eleven. Lpo94 poängterar att eleverna ska erbjudas skilda 
undervisningssätt för att de ska kunna skapa en helhetsbild av sitt lärande. Eftersom 
utomhuspedagogik är ett praktiskt lärande där eleverna är aktiva inspireras sinnena, 
det vill säga hörsel, syn, lukt och känsel. Elevers lärande stimuleras med hjälp av 
naturen, detta bidrar till att eleven upplever spänning inför lärandet (Dahlgren & 
Szczepanski, 1997).  Utomhuspedagogik bidrar till ämnesintegrering vilket medför 
motion, social träning, lek, fantasi samt glädje i elevens lärande (Ericsson, 2002). 
Pedagogen som bedriver undervisningen utomhus bör vara flexibel då denne 
förväntas ta till vara på olika situationer som spontant kan uppstå. Det är även av vikt 
att pedagogen finner glädje i att undervisa pedagogiken samt uppskattar nya 
utmaningar då mycket kan inträffa i naturen (Brügge, Glantz & Sandell, 1999). 
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3 SYFTE 
Under vår utbildning har vi kommit i kontakt med utomhuspedagogik som ett 
alternativt lärandesätt. Utomhuspedagogik anses ha många fördelar men det finns 
även förutfattade meningar exempelvis om den uppfyller målen för de olika 
kursplanerna. Men vad är egentligen elevers och pedagogers upplevelse kring 
pedagogiken? Detta är något vi finner intresse av att undersöka. 
 
Syftet med denna studie är därför att belysa elevers och pedagogers upplevelser kring 
utomhuspedagogik, utifrån elevers lärande med utomhuspedagogiken som 
lärandesätt. 
 

3.1 Frågeställningar 
 

• Vad är elevernas upplevelser kring pedagogens planerade undervisning i 
utomhusmiljön? 

 
• Vad har pedagogerna för syfte och upplevelser av elevernas lärande inom 

utomhuspedagogik? 
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4 METOD 
I detta avsnitt introduceras vårt val av forskningsmetod, undersökningsinstrument, 
etiska regler, reliabilitet och validitet samt genomförandet. Det 
undersökningsinstrument vi valt att använda oss utav är gruppintervjuer. Anledning 
att vi har valt att skilja på intervjuer och gruppintervjuer beror på att vi först vill ge 
läsaren en möjlighet att förstå intervju som forskningsinstrument. Läsaren erbjuds 
därefter en inblick av gruppintervjuer det vill säga det forskningsinstrument som 
denna studie grundas på. 

4.1 Forskningsmetod 
Vi har valt att genomföra en kvalitativ undersökning med vissa kvantitativa inslag. 
Vår studie grundar sig utifrån semistrukturerade intervjuer med elever och pedagoger 
(Denscombe, 2009). Anledningen till att vi valt en kvalitativ undersökning beror på 
att vårt syfte är att belysa elevers och pedagogers upplevelser kring 
utomhuspedagogik, utifrån elevers lärande med utomhuspedagogiken som 
lärandesätt. Vi ansåg därför att den kvalitativa intervjun var en bra forskningsmetod 
eftersom den uppfyller våra önskningar om att få fram individens upplevelser kring 
ämnet. Anledningen till att vår studie innehåller vissa kvantitativa inslag beror på att 
vi vill fördjupa oss i respondenternas upplevelser kring utomhuspedagogik genom att 
sammanställa antal positiva respektive negativa ord. Enligt Denscombe (2009) 
används kvantitativ metod vid insamling av siffror. Enligt Kvale (1997) har en 
kvalitativ intervju sin utgångspunkt i förståelse samt utforskning av kvaliteter hos 
objektet. Metoden används för att utforska vad som inträffar istället för att fastställa 
utsträckningen av något förutbestämt. Enligt Patel & Davidson (2003) är den 
kvalitativa intervjuns syfte att erhålla en djupare uppfattning av individen och dennes 
omgivning. Intervjuerna gav respondenterna möjlighet att utgå ifrån sig själva och 
utveckla sina reflektioner och tankar (Lantz, 2007). 
 
Kritik har framkommit kring kvalitativa undersökningar. Slutsatser och resultat har 
ansets varit svårtolkade utifrån ett kritiskt och värderande synsätt, eftersom resultatet 
presenteras i löpande text. Detta kan betraktas som otympligt och svåröverskådligt 
(Lantz, 2007). Detta fick vi erfarenhet av när vi sammanställde resultatet, eftersom 
samtliga respondenternas svar sammanställdes i en flytande text. Vilket resulterade i 
svårighet att ta ut det väsentliga till vår studie. För att övervinna dessa svårigheter 
läste vi igenom intervjuerna ordagrant för att skapa en helhet. Utifrån denna helhet 
utsåg vi rubriker som vi ansåg passade till respondenternas svar, därefter 
kategoriserades svaren upp efter rubrikerna. 

4.2 Intervju 
En intervju används för att samla information kring ett förbestämt ämne (Wiss & 
Ödlund, 1999). Intervjun kan liknas vid ett samtal mellan två individer om ett 
gemensamt intresse, vilket resulterar i att kunskap utvinns ur dialogen (Kvale, 1997). 
Intervjun skiljer sig från ett samtal eftersom forskaren leder och utvecklar dialogen 
(Wiss & Ödlund, 1999). Anledningen att vi har valt att använda oss av intervjuer 
som undersökningsinstrument beror på att vi vill erbjuda möjlighet att följa upp 
respondenternas svar. Intervjuer anses vara ett betydelsefullt hjälpmedel för 
forskaren eftersom denne erbjuds möjlighet att ta till vara på samt följa upp 
intressant information. Intervjun erbjuder även forskaren möjlighet att modifiera 
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begrepp och innehållet under intervjun så att respondenten skapar en förståelse för 
det som efterfrågas (Robson, 2008). Vid en kvalitativ intervju är det av vikt att 
reflektera över att samtliga individer har olika erfarenheter och tankesätt som återger 
individernas svar. En annan faktor som har betydelse vid intervjuer är 
respondenternas dagsaktuella form (Kihlström, 2007). Eftersom vårt syfte är att 
belysa elevers och pedagogers upplevelse kring utomhuspedagogik, utifrån elevers 
lärande med utomhuspedagogiken som lärandesätt ansåg vi att det var ett bra 
instrument för att skapa en djupare förståelse för pedagogiken. 
 
I vår studie utgår vi ifrån den semistrukturerade intervjun. Vi har i förhand bestämt 
olika teman som respondenterna skulle besvara. Vid intervjuerna utnyttjade vi 
möjligheten att ändra ordningsföljden på frågorna samt lägga till följdfrågor. Den 
semistrukturerade intervjun utmärks av att forskaren använder en färdig konstruerad 
mall med tema för frågorna, samtidigt som forskaren är flexibel. Forskaren har 
möjlighet att under intervjun ändra frågornas ordningsföljd samt be respondenten 
utförligt berätta om sina tankar, idéer och erfarenheter. Detta resulterar i att forskaren 
skapar en djupgående och detaljrik förståelse kring empirin som insamlas. Forskaren 
kan genom detta erbjudas nya infallsvinklar och insikter inom området (Denscombe, 
2009). Intervjun innehåller genom detta en låg grad av standardisering och är till viss 
del strukturerad (Patel & Davidson, 2003). 
 
Under intervjuerna använde vi oss utav öppna frågor vilka utgår ifrån individen och 
dennes erfarenheter. I de öppna frågorna utformar respondenten själv svaren det vill 
säga denne bestämmer längd och omfattning på svaren. Detta bidra till att 
respondentens deltagande i intervjun påverkas då det fordras ökad ansträngning av 
dennes medverkan (Denscombe, 2009). Genom att använda öppna frågor kan 
respondentens svar reflekteras till dennes uppfattningar och därigenom bilda en 
helhet inom ämnet. Öppna frågor bidrar därigenom till omfattande arbete för 
forskaren eftersom arbetet kräver noggranna analyser innan det kan nyttjas (a.a.). 

4.2.1 Gruppintervjuer 
Under gruppintervjun befinner sig forskaren i centrum för samtalet, det är denne som 
leder och ser till att ämnet vid samtalet behålls, samtidigt som denne avgör ramarna 
för temat (Denscombe, 2009). Vid gruppintervjuerna fördelade vi ansvaret genom att 
en var intervjuare och en förde fältanteckningar. Intervjuaren befann sig därmed i 
centrum samt fördelade frågorna till respondenterna. 
 
Genom att frågorna besvaras av flera individer vid gruppintervjuer erbjuds forskaren 
en större variation och en bredare mångfald av individernas åsikter och erfarenheter 
(Denscombe, 2009). Gruppintervjuer fordrar att respondenterna respekterar varandra 
(Wiss & Ödlund, 1999). Detta fick vi erfara under intervjuerna då en fråga kunde 
resultera i flera olika svarsalternativ, vilka användes för att utveckla och bygga 
vidare på de fortsatta intervjuerna. Vid intervjuerna började vi med att ställa en fråga, 
oftast svarade någon respondent på frågan vilket gjorde att de andra respondenterna i 
grupperna svarade och utvecklade svaret med hjälp av deras kunskaper och tidigare 
erfarenheter. Enligt Wiss och Ödlund (1999) anses gruppintervjuerna erbjuda 
respondenterna kortare samtalstid i jämförelse med en personlig intervju. Eftersom 
gruppintervjuerna inkluderar ett flertal individer fordras det att tid och plats 
överrensstämmer för samtliga inblandade. Detta kan resultera i ett stort bortfall. 
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Gruppintervjuer erbjuder trygghet för respondenterna då dessa är i majoritet mot 
forskarna vilket bidrar till att det inte skapas en liknande förhörssituation vilket det 
kan göra vid personlig intervju. Vissa individer kan dock uppleva gruppintervjuer 
som hämmande eftersom dessa kan besitta svårigheter att uttrycka sina tankar bland 
andra individer (Wiss & Ödlund, 1999). Detta lade vi märke till då vissa 
respondenter hade svårigheter att uttrycka sig i grupperna, eftersom de övriga 
gruppmedlemmarna tog för sig i högre grad. För att få med samtliga respondenter i 
intervjun erbjöd vi dem som vi såg ville uttrycka sig men som hämmades av gruppen 
att komma till tals. Detta gjorde vi genom att fråga respondenten om denne ville 
tillägga något till svaret. 

4.3 Etiska regler 
Vid bedrivning av forskning är utgångspunkten individskyddskravet, detta kan 
precisera i fyra olika kravområden. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 1990). 
 
Informationskravet innebär att forskaren har skyldighet att informera de 
medverkande om undersökningens avsikt (Vetenskapsrådet, 1990). Vid kontakt med 
pedagogerna samt i missivbrevet till elevernas föräldrar informerade vi om vår avsikt 
samt villkoren för deras deltagande. 
 
Samtyckeskravet innebär att de individer som medverkar i forskningen har 
rättigheten att individuellt avgöra sitt deltagande i undersökningen (Vetenskapsrådet, 
1990). Innan intervjuerna började, informerar vi deltagarna om deras rätt att när som 
helst innan, under eller efter intervjun avböja sin medverkan. 
 
Konfidentialitetskravet innebär att personlig information bör behandlas konfidentiellt 
och personuppgifter bör placeras otillgängligt för obehöriga (Vetenskapsrådet, 1990). 
I missivbrevet samt vid kontakten med pedagogerna informerades de medverkande 
om deras integritet det vill säga att figurerade namn för individerna och skolorna 
kommer användas för att skydda identiteterna. Detta gjordes även innan intervjuerna 
påbörjades så att respondenterna visste villkoren för dess medverkan. 
 
Nyttjandekravet innebär att insamlingsmaterial från forskningen som rör enskilda 
individer enbart skall brukas för forskarens syfte (Vetenskapsrådet, 1990). Vid 
kontakt med skolorna informerade vi pedagogerna om studiens syfte, vi poängterade 
att det insamlade materialet endast kommer att användas för forskningens ändamål. 
Genom ett missivbrev till vårdnadshavare/föräldrar upplyste vi om forskningen och 
dess syfte, eftersom eleverna är minderåriga krävdes föräldrars medgivande. 
Samtliga elever fick tillåtelse att medverka i studien. 

4.4 Reliabilitet och Validitet 
I den kvalitativa undersökningen granskas reliabilitet och validitet i studien. 
Reliabilitet anser studiens tillförlitlighet/trovärdighet det vill säga om 
undersökningens resultat anses vara pålitligt. Validitet anser studiens giltighet det 
vill säga undersöker forskaren det som ska studeras (Kihlström, 2007). 

4.4.1 Reliabilitet 
Forskaren bör skriva sin studie utförligt så att andra individer ska ha möjlighet att 
sätta sig in i studien och kunna utföra den på nytt och erhålla liknande resultat. I 
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detta fall anses studien innehålla en hög reliabilitet (Kihlström, 2007). Genom att 
tillgodose god reliabilitet i vår studie har vi noggrant beskrivit genomförandet av 
undersökningen vilket bidrar till att någon annan ges möjlighet att återskapa studien.  
Eftersom vi har använt oss av en kvalitativ undersökning som bygger på individernas 
tidigare erfarenheter och kunskaper anser vi dock att det kan vara svårigheter att 
upprepa undersökningen och få ett liknande resultat. 
 
I en kvalitativ undersökning utses reliabiliteten utifrån den unika situationen som 
äger rum vid tillfället för studien. I fall forskaren erbjuds flera olika svarsmöjligheter 
på frågan från olika individer vid samma situation, anses detta mer värdefullt. Detta 
anses innehålla en högre grad av reliabilitet än om forskaren erhåller samma svar hos 
de olika individerna (Patel & Davidson, 2003). För att öka reliabiliteten vid en 
intervjustudie kan intervjun utföras av två forskare. Den ene forskaren ställer 
frågorna medan den andra observerar och antecknar mimik, rörelse och kroppsspråk 
(Kihlström, 2007). Vid intervjuerna nyttjade vi varandra, den ene höll i intervjun och 
ställde frågor medan den andra förde fältanteckningar över situationen. Intervjuns 
reliabilitet kan även förstärkas om forskaren använder sig utav en bandspelare för 
inspelning av intervjun vid tillfället. Vid ljudupptagning av intervjun erbjuds 
forskaren möjlighet att höra intervjun flera gånger samtidigt som denne hör både 
förskrivna frågor och frågor som uppkommer under intervjutillfället (Kihlström, 
2007). För att tillgodose reliabiliteten vid intervjutillfällena, använde vi oss utav 
bandspelare så att vi gavs möjlighet att gå tillbaka till svaren vid transkriberingen. 
Inspelningen gav oss även möjlighet att reflektera över de följdfrågor vi använt oss 
utav under intervjuerna, för att skapare en djupare förståelse över respondenternas 
svar. 

4.4.2 Validitet 
Validiteten i en kvalitativ forskning utgörs om forskaren med utgångspunkt av 
insamlingsmaterialet förmår att framställa en vision av respondenternas upplevelser 
(Patel & Davidson, 2003). I vår studie har vi använt oss av intervjuer som 
undersökningsinstrument. Vi ansåg att detta var ett bra instrument eftersom vårt syfte 
är att belysa elevers och pedagogers upplevelser kring utomhuspedagogik, utifrån 
elevers lärande med utomhuspedagogiken som lärandesätt. Genom intervjuerna gavs 
respondenterna möjlighet att besvara frågorna samtidigt som de kunde komplettera 
svaren utifrån sina egna kunskaper och erfarenheter.  Respondenternas svar bidrog 
till en tydlig bild av deras uppfattningar och tankar. För att tillgodose validiteten 
sorterade och strukturerade vi upp svaren. Detta skapade en föreställning om elevers 
och pedagogers upplevelser kring utomhuspedagogik. 

4.5 Genomförande 
I den här delen beskriver vi hur studien har utförts utifrån urval, planering, 
tillvägagångssätt och databearbetning. 

4.5.1 Urval 
Kihlström (2007) anser att valet av undersökningens syfte styr urvalet och utifrån 
detta utses undersökningsgruppen. I vår studie har vi utgått ifrån icke 
sannolikhetsurval. Individerna som utgör urvalet väljs medvetet eftersom dessa har 
special kunskaper och erfarenheter inom ett visst område (Denscombe, 2009). 
Anledningen att vi har valt att använda oss av icke sannolikhetsurval beror på att 
utomhuspedagogik endast används på specifika skolor. 
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Vår studie har utgått från två skilda skolor i olika kommuner där den ena gruppen 
bestod av årskurs 1-3 medan den andra gruppen bestod av årskurs 3-5. Eftersom de 
båda grupperna inkluderade årskurs tre genomfördes intervjuerna i denna årskurs. I 
studien har vi intervjuat fyra pedagoger samt 22 elever i årskurs tre. Intervjuerna 
genomfördes via gruppintervjuer med elever och pedagoger åtskilda. Anledningen 
till att skolorna valdes beror på att skolorna bedriver utomhuspedagogik regelbundet 
och har därigenom närhet till naturen. 

4.5.2 Planering 
När vi bestämt vårt syfte med studien tog vi telefonkontakt med två skilda skolor 
vilka bedriver utomhuspedagogik regelbundet. Båda skolorna var positiva till vår 
studie och erbjöd oss att besöka dem för intervjuer med elever och pedagoger. Vi 
erbjöd oss att skicka ett missivbrev (bilaga 1) till de båda skolorna, eftersom eleverna 
är minderåriga krävs föräldrarnas medgivande. Vi bestämde även tid och plats för 
genomförandet av intervjuerna. När vi erhållit klartecken från de två skolorna 
konstruerade vi intervjufrågorna utifrån vårt syfte. Vi bokade även diktafoner för 
tillfällena. Vi framställde två olika intervjumallar en för eleverna (bilaga 2) och en 
för pedagogerna (bilaga 3). Dessa skickades sedan till vår handledare för 
godkännande. 

4.5.3 Tillvägagångssätt 
När vi anlände till den första skolan följde vi med eleverna och pedagogerna ut i 
skogen där undervisningen skulle äga rum. Kihlström (2007) anser att intervjuerna 
bör genomföras på en avskild och lugn plats. Vi utsåg tillsammans med pedagogerna 
en avskild och lugn plats. Innan vi började intervjuerna med eleverna informerade vi 
dem om deras rättigheter att avbryta sin medverkan samt möjligheten till att inte 
lämna svar på frågorna. Vi frågade även om deras godkännande för 
bandinspelningen. Detta enligt samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 1990). 
Intervjuerna inleddes med några uppvärmningsfrågor. Enligt Kihlström (2007) är det 
av vikt att inleda intervjun med några allmänna frågor så som sysselsättning, ålder, 
namn. Vi intervjuade sedan fyra olika grupper bestående av tre elever i varje grupp. 
Samtliga frågor besvarades i de olika grupperna. Efter undervisningens slut satt vi 
oss med pedagogerna i avskildhet ifrån eleverna för att intervjua dessa om deras 
upplevelser kring utomhuspedagogik som ett lärandesätt. Vi informerade även här 
om deras rättigheter kring sin medverkan enligt Vetenskapsrådet (1990). 
 
När vi anlände till den andra verksamheten följde vi med elevgruppen tillsammans 
med deras pedagoger till skogen för den kommande undervisningen. Efter 
undervisningen intervjuade vi två pedagogerna om deras upplevelser kring 
utomhuspedagogik som lärandesätt. Även i detta fall inledde vi med information om 
deras rättigheter och uppvärmningsfrågor samt deras godkännande för inspelning av 
intervjun. Detta enligt Vetenskapsrådet (1990). Därefter genomförde vi 
elevintervjuer med tre olika grupper bestående av tre till fyra deltagare i varje grupp. 
Vi informerade även dessa om rättigheter och förfrågan om inspelning samt inledde 
intervjuerna med uppvärmningsfrågor. 

4.5.4 Bearbetning 
När empirin var insamlat fördelade vi intervjuerna mellan oss och transkriberade 
intervjuerna. Enligt Kvale (1997) innebär transkribering ändring från en form till en 
annan, det vill säga det som sägs på bandspelaren översätts till en skriftlig text. Efter 
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transkriberingen sorterades det väsentliga ut för vår studie. Därefter strukturerade 
och sorterade vi upp svaren i olika kategorier för att skapa en överskådlighet över 
respondenternas svar. Enligt Larsson (1986) kan det vara bra att sortera ut väsentlig 
information kring intervjuerna. Detta kan göras genom att exempelvis klippa ut och 
sortera stycken utifrån det transkriberade materialet, vilket skapar helhet samt 
överblick inför den kommande analysen. Enligt Holme & Solvang (1997) består 
analysarbetet av två delar, en helhetsanalys där forskaren försöker skapa sig 
överskådlig bild av helheten av det insamlade materialet. Den andra delen belyser 
och sorterar ut kategorier, genom dessa sammanställs gemensamma begrepp. 
Begreppen ligger till grund för fortsättning av analysen. Vidare anser Larsson (1986) 
att kategorierna kan symboliseras med hjälp av citat utifrån respondenternas svar. 
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5 RESULTAT 
I vår studie har vi som tidigare nämnt utgått ifrån två skilda skolor som bedriver 
utomhuspedagogik regelbundet. Dessa skolor är placerade i södra Sverige. Vi kallar 
dessa skolor X och Y. Skolan X består av årskurserna 3-6 medan skolan Y består av 
Förskoleklass – årskurs 6. De båda skolorna innehåller årskurs tre vi har därför valt 
att specialisera oss på denna årskurs. Eftersom vårt syfte är att belysa pedagogers och 
elevers upplevelse kring utomhuspedagogik, utifrån elevers lärande med 
utomhuspedagogiken som lärandesätt, har vi valt att skilja på eleverna och 
pedagogernas åsikter. Vi har valt att utgå ifrån följande begrepp: kunskap/lärande, 
hälsa och sinnen, motorik, socialt samspel samt i pedagogernas avsnitt har vi även 
använt oss av begreppet pedagogens roll när vi analyserat intervjuerna. I avsnitten 
kunskap/lärande ur elever och pedagogers synpunkter nämner respondenterna 
svenska, engelska och matematik det vill säga kärnämnena. När de talade om 
naturvetenskap avser de ämnena kemi, fysik och biologi. Samhällsvetenskap anser 
respondenterna inkluderar ämnena historia, religion och samhällskunskap. 

5.1 Skolorna X och Y 
Skolorna X och Y är belägna i naturberikade landskap, skolorna har tillgång till två 
respektive tre olika platser där utomhuspedagogik kan bedrivas. De intervjuade 
pedagogernas utbildning består i grunden av lärarutbildning med olika inriktningar: 
lågstadielärare, mellanstadielärare, fritidspedagog och lärare för tidigare åldrar 
årskurs 1-6, med inriktning naturvetenskap för barn. Pedagogerna på de båda 
skolorna har erhållit fortbildningskurser i bland annat hur matematik och 
naturvetenskap kan bedrivas i utomhusmiljön. En pedagog berättade även att denne 
haft stor användning av sina kunskaper som strövare i undervisningen utomhus. En 
annan pedagog poängterade att denne haft användning av sin bedrivning av 
scoutverksamhet. Undervisningen utomhus bedrivs i regel en gång i veckan på de 
båda skolorna, under dessa tillfällen är eleverna åldersintegrerade i årskurs 1-3 
respektive 3-5. Pedagogerna på de båda skolorna berättade även att de utöver den 
regelbundna utevistelsen använder sig utav naturen som undervisningsområde om tid 
och möjlighet finns. 

5.1.1 Kunskap/lärande ur elevers synpunkter 
 

”Man lär sig mer om djur och natur och så när man är ute” (Elev, Skola X). 
 

Eleverna vi intervjuade förknippade undervisning utomhus med kärnämnena och 
naturvetenskap. De beskrev även hur miljön kunde användas för lärandet exempelvis 
allmänbildning, allemansrätten, djur och natur. Eleverna berättade att lärandesättet 
utomhus skilde sig från lärandet inomhus. De anser att utomhusmiljön erbjuder mer 
varierande praktiska övningar som består av olika uppdrag exempelvis att hämta 
olika föremål, sortera, utföra mätningar. Eleverna berättade även att de använder 
naturmaterial för att producera olika föremål exempelvis färger av blad och bär samt 
skapelser av svampsporer. Eleverna berättade att möjligheterna ökar utomhus, 
eftersom de lär sig mycket genom att använda det material som tillhandahålls. 
Flertalet av eleverna beskrev undervisningen utomhus som ett komplement till 
klassrumsundervisningen. Eleverna berättade att de kunde erhålla uppdrag, 
exempelvis att hämta ett föremål från naturen och sedan skriva en text om föremålet 
när de har lektion inomhus. Majoriteten av eleverna vi intervjuade ansåg att 
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undervisningen utomhus var rolig och bra. Några elever ansåg dock att 
undervisningen distraherades av olika ljud och andra störningar, de poängterade att 
det är av vikt att lyssna och följa instruktionerna noggrannare än inomhus. 

5.1.2 Kunskap/lärande pedagoger 
 

”Man får in alla olika ämnen som när vi gör lekarna och uppdragen så är det ju 
inte bara svenska och matte utan vi försöker få in engelska. Det blir 
ämnesövergripande alltså samhällsvetenskap kan det ju vara också och historia 
beroende på vart man är någonstans” (Pedagog, Skolan Y) 

 
De båda skolorna förknippade kunskap och lärande i utomhuspedagogik med 
kärnämnena, samhällsvetenskap och naturvetenskap. Pedagogerna i de båda skolorna 
ser undervisningen utomhus som ämnesintegrerad, allmänbildande och 
upplevelserik. Där övningarna i större utsträckning består av praktiska övningar som 
att kunna beskriva och hämta föremål. I undervisningen på de båda skolorna anser 
pedagogerna att eleverna ges möjlighet att använda sig utav hela kroppen, det vill 
säga samtliga sinnen stimuleras vid lärandet samtidigt som kunskapen blir bestående. 
De ansåg även att undervisningen var varierande och inkluderade eget ansvar samt 
gav tillfälle för många ”aha-upplevelser”. Pedagogerna på de båda skolorna tycker 
att utomhuspedagogik är ett bra komplement till klassrumsundervisningen då 
eleverna erbjuds möjlighet att utveckla sig själva och förstärka sin självkänsla samt 
vara aktiva. De betonade att utomhusvistelsen styrs av flera regler och normer. 
Eleverna är tvungna att lyssna, ta instruktioner och vara uppmärksamma i större 
utsträckning i utemiljön, eftersom uppgifterna i utomhusmiljön ofta är mer tolknings 
bara än de uppgifter de erbjuds inomhus. 

5.1.3 Hälsa elever 
 

”För att lära sig om naturen och man ska ha lite motion och frisk luft, man kan 
inte bara sitta inne” (Elev, Skolan X) 

 
Majoriteten av eleverna poängterade att utomhuspedagogik är bra, rolig och nyttig. 
Eleverna berättade att de mår bra av undervisningen eftersom den bidrar till bättre 
kondition, mer energi, värme från solen samt frisk luft. Eleverna tyckte även att de 
får vara aktiva exempelvis genom rörelse. Detta ansåg de bidrog till att deras kroppar 
blev starkare samtidigt som eleverna tyckte sig förmå mer än vid enbart undervisning 
inomhus. 

5.1.4 Hälsa pedagoger 
 

”Våra barn mår bra att vara ute” (Pedagog, Skolan Y) 
 
Pedagogerna anser att eleverna via utomhuspedagogik erbjuds frisk luft, förbättrad 
hälsa och kondition. De poängterar vikten av att vara ute eftersom det är lugnande 
samt grönt och skönt. Pedagogerna anser att eleverna skapar lärande vid användning 
av sina sinnen exempelvis genom att de ser, känner, luktar och tar i föremål. De 
upplever att elevernas stresshormoner minskar i utomhusmiljön, detta bidrar i sin tur 
till att eleverna lättare tar till sig kunskap. 
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5.1.5 Motorik elever 
 

”Där ute brukar vi mer använda kroppen” (Elev, Skolan Y) 
 
Eleverna tyckte att de använde sina kroppar vid lärandet exempelvis genom att de 
erbjuds möjlighet att springa, leka, gå, bygga kojor, plocka pinnar och kottar samt 
samla löv. De poängterade att de ibland får utföra pyssel med exempelvis pinnar, 
svampar och bär. 

5.1.6 Motorik pedagoger 
 

”Mycket bra gratis motorikträning för man kan ju inte låta bli att balansera på 
stammar och stubbar och hoppa över diket” (Pedagog, Skolan Y) 

 
Pedagogerna ansåg att eleverna har ett stort rörelsebehov och mår därför bra av att 
vistas i naturen. Genom att eleverna är aktiva och använder sina kroppar vid lärandet 
stimuleras både finmotoriken och grovmotoriken hos eleverna. 
 
Finmotoriken stimuleras genom att eleverna kastar, fångar, plockar föremål 
exempelvis svamp och göra konstnärliga bilder av naturmaterialet. Grovmotoriken 
stimuleras då de springer, hoppar över bäckar, går och bygger kojor. Pedagogerna 
framhävde att elevernas motorik tränas genom rörelse och lek, vilket eleverna har 
användning för i den dagliga undervisningen. 

5.1.7 Socialt samspel elever 
 

”Lär känna andra och man hjälper varandra” (Elev, Skolan X) 
 
Flertalet av eleverna ansåg att utomhuspedagogik ger tillfälle till flertal 
samarbetsövningar och grupparbeten, vilket bidrar till att eleverna lär känna varandra 
genom att de exempelvis löser uppgifter tillsammans. Genom övningarna delger 
eleverna varandra kunskaper och erfarenheter samtidigt som de lär sig acceptera, 
uppskatta och visa varandra hänsyn. Eleverna berättade att de även tränar på att 
samarbeta längs vägen till undervisningsplatsen, genom att de före promenaden 
placeras slumpmässigt två och två med hjälp av övningar. Under vandringen erhåller 
även eleverna olika ord, glosor gåtor samt frågor som de tillsammans ska lösa. 

5.1.8 Socialt samspel pedagoger 
 

”Den sociala biten kommer in väldigt mycket också, det är treor, fyror och 
femmor som alltid samarbetar och som är blandade hela tiden i blandade grupper 
oftast två och två” (Pedagog, Skolan Y). 

 
Pedagogerna ansåg att utomhuspedagogik bidrar till att den sociala kompetensen hos 
eleverna stimuleras eftersom de arbetar åldersintegrerat. Det är av vikt att samtliga 
elever oavsett kön och årskurs kan arbeta med varandra. Pedagogerna poängterade 
att ålderintegreringen i gruppen bidrar till lärande samt hjälpsamhet till varandra. 
Eleverna kommer på så sätt varandra närmare, genom att de bidrar med kunskaper 
och erfarenheter sinsemellan samtidigt som de får lära sig att acceptera varandra 
samt ta eget ansvar. Eftersom miljön anses relativ fri är det av vikt att eleverna kan 
visa hänsyn till varandra då de exempelvis bygger saker, arbetar med uppdrag och 
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leker. I undervisningen nyttjade pedagogerna olika sociala övningar för 
gruppindelningen av eleverna. Detta genomförde pedagogerna så att eleverna erbjuds 
möjlighet att skapa nya kontakter samtidigt som ingen blir lämnad utanför. 
Pedagogerna tog tillvara på vandringstiden genom att stimulera eleverna med gåtor 
och frågor, detta anser pedagogerna uppliva vandringen samtidigt som eleverna 
stimuleras i sitt tänkande. 

5.1.9 Pedagogens roll 
 

”Man kan se saker i verkligheten i det praktiska, man är inte så fyrkantig så att 
säga utan kommer det något kan man spontant ta tillvara på det” (Pedagog, 
Skolan Y). 

 
Även då undervisningen bedrivs utomhus ansåg pedagogerna på de båda skolorna att 
de uppnår målen i kursplanerna för svenska och naturvetenskap samt 
värdegrundsmål i Lpo 94. Pedagogerna betonade även att målen för kursplanerna för 
kemi, biologi, historia, religion, engelska och matematik uppnås. Skolämnena bör 
medvetandegöras för eleverna. Detta anser pedagogerna att de uppnår eftersom 
undervisningen i vissa fall avslutas med hjälp av en övning, där eleverna får 
synliggöra de ämnen som belysts under undervisningen. 
 
Pedagogerna ansåg att utomhuspedagogik kompletterar klassrumsundervisningen 
eftersom eleverna får använda sig utav andra kunskaper och erfarenheter utomhus. 
De ansåg även att det är lättare att få med samtliga elever eftersom miljön erbjuder 
varierad undervisning. Däremot skiljer det sig ljud- och röstmässigt då det finns 
väggar inomhus som bidrar till att ljudet blir tydligt. Utomhus försvinner ljudet vilket 
bidrar till att pedagogerna tvingas höja rösten för att höras. För att kunna bedriva 
undervisning utomhus krävs det en annan sorts planering samt nerpackning av 
pedagogiskt material. 
 
Pedagogerna fann att det är av vikt att vara flexibel och ta tillvara på situationer som 
uppstår samt skapa lärandetillfällen utav dessa. Pedagogerna poängterade vikten av 
att de som ledare för elevgruppen har viljan att bedriva undervisningen utomhus 
eftersom deras inspiration påverkar eleverna. Deras roll som pedagog skiljer sig inte 
åt oavsett bedrivning av undervisning utomhus eller inomhus. Pedagogens roll är 
framförallt att leda gruppen, hålla ordning och i vissa fall vara observatör, men även 
var behjälplig för eleverna. De poängterade även att deras uppgift som pedagog är att 
se till att samtliga elever upplever trygghet och mår bra. Pedagogerna ansåg att 
eleverna ska vara delaktiga vid planering av undervisningen. När undervisningen 
bedrivs utomhus är det även av vikt att pedagogerna har kontroll över situationerna 
som inträffar. I utomhuspedagogik fann pedagogerna att eleverna får arbeta praktiskt 
genom att de får använda sina kroppar vid lärandetillfället. Pedagogerna anser att 
eleverna har tillgång till mer konkret material i naturen, därmed stimuleras deras 
sinnen. Undervisningen utomhus tycker pedagogerna ger större frihet för eleverna 
det är därför av vikt att regler och normer följs och även medvetandegörs för 
eleverna. Det är även av vikt att eleverna tar hänsyn till undervisningsplatsen och 
dess innehåll som accepterandet av djuren och naturen. 
 
Pedagogerna anser att det finns förutfattade meningar kring utomhuspedagogik, det 
vill säga att elevernas föräldrar befarar att utomhuspedagogik inte bidrar till några 
ämneskunskaper de är därför oroliga att eleverna inte uppnår målen för de olika 
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kursplanerna. Genom information om utomhuspedagogik på exempelvis 
utvecklingssamtal har föräldrarna skapat en medvetenhet för vad utomhuspedagogik 
innebär och innefattar. 

5.2 En jämförelse av elevers och pedagogers positiva och 
negativa begreppsanvändning i utomhuspedagogik 

I detta avsnitt har vi valt att fördjupa oss i eleverna och pedagogernas upplevelser 
kring utomhuspedagogik utifrån vårt syfte. Det har vi gjort genom att sammanställt 
positiva och negativa ord som elever och pedagoger använt sig av under intervjuerna. 
Genom att presentera antal ord och exempel på dessa ord elever respektive 
pedagoger använder sig utav skapas en tydlig bild av undervisning utomhus. 
 
Ord Elever Pedagoger 

Antal positiva ord 94 162 
Förslag på positiva ord 
 

Roligt, skönt, motion, 
gillar, skoj, skratta, 
samarbeta, bra, frisk luft, 
kul, lek, nyttigt,   

Upplevelserikt, tillgodose, 
rörelse, roligt, gemenskap, 
aha-upplevelser, motion, 
gillar, positivt, bra, 
erfarenheter, intressant, 
vinst, friare, lugnt, gratis, 
frisk luft 

Antal negativa ord 30 77 

Förslag på negativa ord Kallt, snubbla, ramla, 
tjatigt, frysa, vädret, 
geggigt 

Tid, ljud, frysa, otryggt, 
rörigt, ansvar, bökigt, 
smutsigt, okoncentrerat 

 
Vid positiva ord använder sig elever och pedagoger av liknande ord. Både eleverna 
och pedagogerna använder orden rolig, bra, gillar, frisk luft och motion vid 
beskrivandet av positiva aspekter. Det negativa ord som både elever och pedagoger 
använde sig utav är frysa. Tabellen visar att eleverna och pedagogerna har liknande 
upplevelser, eleverna använder sig av ordet samarbete medan pedagogerna använder 
ordet gemenskap. Pedagogerna använder ordet upplevelserikt medan eleverna 
använder orden skönt, skoj, kul och lek. Både elever och pedagoger beskriver vädret 
som en negativ aspekt, eleverna använder ordet geggigt medan pedagogerna 
använder ordet smutsigt. 

5.2.1 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att elevernas och pedagogernas upplevelser 
kring utomhuspedagogik liknar varandra. Eleverna anser att undervisningen erbjuder 
lärandeillfällen i exempelvis kärnämnena och naturvetenskap. Eleverna anser även 
att undervisningen utomhus bidrar till bättre hälsa och motorik genom att de får frisk 
luft, motion, mer energi samtidigt som de får röra sig genom exempelvis gå, leka, 
springa, hoppa och pyssla. Eleverna poängterar även att undervisningen utomhus 
bidrar till samarbetsövningar. Pedagogerna tycker som eleverna att undervisningen 
skapar lärartillfällen i kärnämnena, naturkunskap och samhällsvetenskap. 
Pedagogerna anser att utomhuspedagogik erbjuder frisk luft, förbättrad hälsa och 
kondition samtidigt som stresshormoner minskar. De anser även att motoriken 
stimuleras naturligt genom exempelvis lek, rörelser och byggnation av kojor. Även 
pedagogerna anser att undervisningen bidrar till samarbete då eleverna erbjuds olika 
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uppgifter att lösa tillsammans. Pedagogerna poängterar att det är av vikt att viljan 
och flexibiliteten finns för att bedriva undervisningen utomhus. 
 
Vi kan med utgångspunkt från intervjuerna konstatera att positivt laddade ord är 
övervägande bland både elever och pedagoger. När eleverna berättar om det positiva 
med utomhuspedagogik nämner de hur de upplever det att ha undervisning utomhus 
exempelvis de poängterar att de tycker det är roligt, skönt, skoj och bra. De nämner 
även vad de gör vid undervisningen utomhus exempelvis skrattar, samarbetar och 
leker. När eleverna berättar om det negativa med utomhuspedagogik nämner de 
vädret, exempelvis att det är kallt vilket innebär att de fryser och att det är geggigt. 
Pedagogerna beskriver positiva aspekter kring utomhuspedagogik exempelvis 
upplevelserikt, ”aha-upplevelser”, motion, bra, erfarenheter samt friare. De nämner 
även negativa infallsvinklar exempelvis tidskrävande, smutsigt, okoncentrerat och 
rörigt. 
 
Majoriteten av både elever och pedagoger verkar anse att utomhuspedagogik är 
något positivt. Genom studerandet av orden kan vi konstatera att de positiva orden 
handlar om pedagogiken medan de negativa orden mer speglar förhållandena kring 
undervisningen. 
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6 DISKUSSION 
I detta avsnitt kommer vi att presentera metoddiskussionen där vi kommer att 
diskutera vårt val av metod, reliabilitet, validitet, genomförande och bearbetningen. 
Vi kommer även i detta avsnitt att presentera resultatdiskussionen där vi kommer att 
diskutera utfallet av resultatet. 

6.1 Metoddiskussion 
Vi anser att vår studie innehåller en hög grad av validitet då vi har valt att använda 
oss av kvalitativa gruppintervjuer som metod. Enligt Denscombe (2009) ger 
intervjuerna möjlighet för respondenterna att utgå från sina erfarenheter, kunskaper 
och tankar. Detta anser vi är av vikt då vårt syfte är att belysa elevers och pedagogers 
upplevelser kring utomhuspedagogik, utifrån elevers lärande med 
utomhuspedagogiken som lärandesätt. Vi anser även att intervjuerna gav 
respondenterna möjlighet att fördjupa sina svarsalternativ samt följa upp och 
utveckla varandras svar. Gruppintervjuerna erbjöd flera olika svarsalternativ vilket 
resulterade i flera olika uppfattningar, dock medförde detta att vissa respondenter 
inte kom till tals eftersom de kände sig hämmade av gruppen. Vi valde trots detta att 
genomföra gruppintervjuer då vi frågade de tystlåtna om de ville tillägga något till 
svaren. Genom denna lösning upplevde vi att samtliga respondenter fick sagt det de 
önskade. Enligt Wiss & Ödlund (1999) upplever respondenterna trygghet av 
varandra, då intervjun kan upplevas som en utsatt situation där intervjuaren erhåller 
makten. Vi ansåg därför att enskilda intervjuer med specifikt eleverna kunde 
upplevas som skrämmande eftersom vi inte var kända för dem sedan tidigare. 
 
Under intervjuerna använde vi oss utav frågor med hög grad av validitet, det vill säga 
frågorna ger svar på det vi avser att undersöka. Frågorna vi använder oss utav under 
intervjun bestod av öppna frågor det vill säga frågor utan några förbestämda 
svarsalternativ. Enligt Denscombe (2009) ges respondenterna möjligheten att 
utforma svarens längd och omfattning. De öppna frågorna ger även oss som forskare 
möjlighet att bilda en helhet av respondenternas upplevelser kring ämnet. Eftersom 
respondenterna själva ansvarar för svarsalternativen och dess omfattning kan det 
uppfattas som ansträngande, vilket kan resultera till deras medverkan. De öppna 
frågorna bidrar även till mer arbete för oss som forskare eftersom svarsalternativen 
inte är sorterade i olika grupperingar vilket kräver noggranna analyser då resultatet 
ska framställas. 
 
I vår studie valde vi två skilda skolor som bedriver utomhuspedagogik i sin vardag. 
Genom detta medvetna val använde vi oss av icke sannolikhetsurval, eftersom vårt 
syfte är att belysa elevers och pedagogers upplevelser kring utomhuspedagogik, 
utifrån elevernas lärande med utomhuspedagogiken som lärandesätt. Genom att vi 
använde oss utav skolor som regelbundet bedriver utomhuspedagogik anser vi att 
respondenterna har tidigare erfarenheter och kunskaper inom ämnet. Detta är inte 
säkert att skolorna hade haft ifall vi hade gjort ett annat urval vilket kunde ha 
resulterat i att vårt syfte inte blev besvarat. Dessa skolor var inte kända av oss sedan 
tidigare och detta anser vi som både positivt och negativt. Positivt ur den synvinkeln 
då respondenterna möjligen svarade mer ärligt eftersom som de inte kände oss och 
visste därmed inte vad vi förväntade oss av svaren. Negativt i den bemärkelsen då 
respondenterna kunde känna sig hämmade av att prata med främmande individer och 
därmed fann det svårt att uttrycka sig för oss.  
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Intervjuerna inleddes av att vi som intervjuare informerade respondenterna om deras 
rättigheter under intervjuerna. Enligt Vetenskapsrådet (1990) finns det fyra olika 
kravområden informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Dessa kravområden informerade vi respondenterna om vid 
intervjuernas början. Detta anser vi kan bidra till att respondenterna känner trygghet i 
sin medverkan och sina svar eftersom deras integritet är skyddad, samtidigt som de 
individuellt bestämmer sin medverkan under intervjun. Vi anser att svaren blivit 
annorlunda om informationen av dessa krav uteblivits. Respondenterna hade 
troligtvis övervägt sina svar noggrannare eftersom deras svar kunde sammankopplas 
med deras namn. Vilket kunde ha resulterat i att kamrater, föräldrar och pedagoger 
kunde ha sett deras individuella svar och tyckande i de olika frågorna. Deras 
medverkan kunde även ha påverkats då respondenterna inte är medvetna om sin 
oskyddade identitet och integritet. 
 
Vi anser att vår studie innehåller en hög grad av reliabilitet då den innehåller 
noggranna beskrivningar av hur studien har genomförts.  Enligt Kihlström (2007) ska 
en studie kunna återskapas ifall studien innehåller noggranna beskrivningar vilket 
innebär hög reliabilitet. Vi anser att vår studie kan återskapas dock är vi osäkra på 
om en återskapning av studien hade resulterat i samma resultat. Då respondenternas 
svar speglar deras personliga upplevelser samt deras dagsaktuella form. För att styrka 
reliabiliteten ytterligare i studien var vi två forskare som genomförde intervjuerna. 
Den ene forskaren agerade intervjuare medan den andra observerade och förde 
fältanteckningar. Detta anser vi kan ha bidragit till att vi som forskare kände oss 
tryggare då vi båda två hört och medverkat vid intervjuerna vilket bidrar till att vi 
kunde ta hjälp av varandra istället för att enskilt ansvara för de olika intervjuerna. 
Vid intervjuerna användes bandspelare för upptagning av respondenternas svar. 
Enligt Kihlström (2007) ger bandspelaren forskaren möjlighet att återvända till 
svaren och frågorna samtidig som följfrågor som uppstår under intervjuerna blir 
synliga. Inspelningarna underlättar arbetet vid transkriberingarna dock upplevde vi 
att det var en tidskrävande process då samtliga svar från respondenterna skulle 
transkriberas och analyseras. Vilket resulterade i att vi fick lyssna på intervjuerna 
flertal gånger innan vi kunde påbörja resultatet. Samtidigt som bandinspelningarna 
skapar trygghet för oss som forskare kan det dock skapa en otrygghet hos 
respondenterna. De kan uppleva det hämmande och obehagligt att deras röster, svar, 
tankar, upplevelser samt erfarenheter blir inspelade och därmed synliggörs för andra 
individer. 
 
Platsen för intervjuerna anser vi har betydelse då det enligt Kihlström (2007) är av 
vikt att välja en avskild och lugn plats eftersom respondenterna påverkas av yttre 
faktorer exempelvis ljud och andra individers närvaro. Detta fick vi erfara då 
intervjuerna med eleverna på en skola genomfördes vid undervisningstid i skogen. 
Intervjuerna ägde rum på en plats i närheten av undervisningsplatsen vilket 
resulterade i att respondenterna hela tiden såg och hörde sina kamrater. Detta kan ha 
bidragit till att vissa respondenter var okoncentrerade. Vilket kan ha resulterat i en 
felkälla då eleverna kanske kände sig omotiverade och oinspirerade till att medverka 
då kamraterna kunde anses som mer intressanta. Trots detta valde vi att fortskrida 
intervjuerna på samma plats eftersom vi hade svårigheter och tidsbrist att hitta en 
mer avskild plats. Till skillnad från den tidigare nämnda verksamheten ägde 
intervjuerna rum på en avskild plats, vilket resulterade i att respondenterna var mer 
koncentrerade och engagerade vid intervjutillfället. Detta anser vi kan ha resulterat i 
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att elevernas svar blev mer utförligt och djupgående. Empirin från intervjuerna 
insamlades och det väsentliga sorterades ut, därefter utsågs rubriker utifrån 
frågeställningarna och respondenternas svar. När dessa var utsedda färgmarkerades 
svaren efter olika kategorier. Vi lade dock märke till att svårigheter uppstod då vissa 
svar gick in i varandra och kunde därmed placeras under flera olika rubriker. En 
annan sorteringsmetod kunde ha varit att dela upp svaren efter frågorna, det vill säga 
sammanställa varje fråga med svar. Anledningen till att vi inte genomförde detta 
berodde på att vi ville skapa en helhet av elevers och pedagogers upplevelser kring 
utomhuspedagogik. Vi ansåg att endast utgå från frågorna begränsade våra 
möjligheter till att analysera elevernas och pedagogernas upplevelser mer 
djupgående. 

6.2 Resultatdiskussion 
Här kommer vi inledningsvis att presentera en diskussion kring de teorier vi använt 
oss utav. Därefter diskuteras vårt resultat kopplat till bakgrunden tillsammans med 
våra individuella reflektioner. 

6.2.1 Learning by doing och Genetisk strukturalism 
Teorin Learning by doing bygger på ett samspel mellan ett praktiskt och teoretiskt 
lärandesätt. Teorin bygger på att individen ska vara aktiv i sitt kunskapssökande och 
därigenom erhålla kunskaper via handlingar. Teorin Genetisk strukturalism bygger 
på att nya kunskaper ska anpassas till redan befintliga samtidigt som individen ska 
vara aktiv i sitt kunskapssökande (Egidius 2006). Vi ansåg att dessa teorier går att 
användas ihop med utomhuspedagogik då det fodras mer av eleverna. De behöver 
använda gammal kunskap för att inhämta ny, samtidigt som de behöver vara aktiva i 
sitt kunskapssökande. Utomhus finns inget färdigt pedagogisktmaterial, eleverna blir 
då tvungna att själva vara kreativa för att lösa de olika uppgifterna. För elever med 
stor fantasi och kreativitet erbjuder utomhuspedagogiken större och nya utmaningar, 
vilket kan bidra till att eleverna stimuleras och vidare utvecklas. Vi ser dock en risk 
med praktiskt inhämtning av kunskap som lärandesätt då de elever med mindre 
fantasi och kreativitet blir lidande, eftersom dessa kan ha svårigheter att kreativt 
utnyttja miljön för att lösa uppgifterna. 

6.2.2 Kunskap och lärande 
Enligt Ericsson (2002) bidrar utomhuspedagogik till nyskapande till de traditionella 
ämnena samtidigt som den medför kunskaper om naturen. Pedagogiken ger även 
utrymme för lek, fantasi samt glädje. Detta poängterade både elever och pedagoger 
då eleverna förknippade pedagogiken med kärnämnena och naturvetenskap samt 
allemansrätten. Eleverna ansåg dock att lärandet utomhus skiljde sig från 
undervisningen inomhus. Även pedagogerna förknippade undervisningen i naturen 
med kärnämnena, naturvetenskap, allemansrätten samt samhällsvetenskap genom att 
platser kan erbjuda historiska och religiösa händelser. Vi samtycker med Ericsson 
(2002), de intervjuade eleverna och pedagogerna att kärnämnena, naturkunskap och 
samhällsvetenskap går att bedriva likaväl inomhus som utomhus. Vi anser dock att 
de samhällsvetenskapliga och de praktiska ämnena kan belysas på ett naturligt sätt 
utomhus då möjligheter finns att visa eleverna platserna i verkligheten. Vid 
undervisning utomhus anser vi att eleverna erhåller kunskaper om naturen och 
allemansrätten på ett naturligt sätt. Vi anser att eleverna inte erhåller liknande 
intresse för att skapa lärande om exempelvis allemansrätten inomhus då de inte 
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förväntas använda sig utav den. Utomhusmiljön erbjuder kunskaper på ett naturligt 
sätt då eleverna behöver kunskapen för att kunna vistas i naturen. 
 
Enligt Grindberg & Langlo Jagtøien (2000) kompletterar utomhuspedagogik och den 
traditionella undervisningen varandra. Utomhuspedagogik erbjuder mer fysisk 
aktivitet medan den traditionella undervisningen erbjuder stillasittande aktivitet. 
Även Lpo 94 förespråkar en varierad undervisning då eleverna ska erbjudas olika 
lärandemöjligheter. Pedagogerna anser att undervisningen utomhus är ett bra 
lärandesätt, dock anser de att pedagogiken inte kan ersätta samtlig undervisning utan 
ser utomhuspedagogik som ett komplement till den traditionella undervisningen. 
Eleverna anser att utomhuspedagogik kompletterar den traditionella undervisningen 
då de exempelvis inhämtar material utomhus för att sedan skriva om det inomhus. Vi 
samtycker med eleverna och pedagogerna att undervisningen utomhus är ett bra 
komplement till den traditionella undervisningen, eftersom det skapar en helhet 
samtidigt som de skilda miljöerna erbjuder olika lärandesätt. Vi anser dock att 
samtlig undervisning inte kan bedrivas utomhus eftersom eleverna behöver variation 
i sitt lärande. Det ena undervisningssättet behöver inte utesluta det andra. Vi tycker 
därför att ett komplement av de båda lärandesätten gynnar elevernas lärande i större 
utsträckning än vad enbart den traditionella undervisningen hade gjort. 

6.2.3 Hälsa och sinnen 
Enligt Dahlgren & Szczepanski (1997) bidrar utomhuspedagogik till användning av 
sinnena samt bättre hälsa för eleverna eftersom de erbjuds rörelse och naturkontakt 
på ett naturligt och stimulerande sätt. Eleverna och pedagogerna finner att 
utomhuspedagogik bidrar till förbättrad hälsa då den ger motion, energi och frisk 
luft. Pedagogerna poängterade även att sinnena tränades genom att exempelvis att 
eleverna får se, känna, lukta och ta i olika föremål. Vi samtycker med Dahlgren & 
Szczepanski (1997), eleverna och pedagogerna att undervisningen utomhus bidrar till 
förbättrad hälsa då miljön erbjuder frisk luft, rörelse samt träning för sinnena. 
Samtliga delar av kroppen blir starkare av rörelse exempelvis risken för fetma 
minskar samtidigt som stresshormonerna minskar. 

6.2.4 Motorik 
Enligt Grindberg & Langlo Jagtøien (1997) utvecklar eleverna sina motoriska 
färdigheter genom rörelser. Detta framgick då pedagogerna och eleverna ansåg att 
utomhuspedagogik bidrar till aktiviteter som inkluderar rörelse exempelvis springa, 
leka, bygga kojor, plocka kottar och pinnar. Pedagogerna anser även att behovet av 
rörelse för eleverna är betydelsefullt eftersom eleverna lär sig genom att utöva fysisk 
aktivitet. Vi anser som Grindberg & Langlo Jagtøien (1997) att elevernas övar upp 
motoriken genom rörelse av olika slag. Motorikens delar, det vill säga fin – och 
grovmotoriken stimuleras i de olika övningarna exempelvis när eleverna hämtar 
föremål, hoppar, kastar och fångar olika föremål. Vi anser dock att de elever som har 
motoriska svårigheter riskerar att hamna utanför aktiviteterna och gemenskapen 
eftersom elevernas agerande, utveckling och handlingar synliggörs på ett tydligare 
sätt i utomhusmiljön än vad det gör inomhus. Detta kan resultera i att elever med 
försenad motorik får svårigheter med exempelvis fånga föremål som kastas vilket 
elevens kamrater bevittnar. 
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6.2.5 Socialt samspel 
Enligt Ericsson (2002) medför undervisningen utomhus till att roller och relationer 
bland eleverna bryts och förändras då utomhusmiljön inbjuder till nya möjligheter 
för lärandet. Utomhuspedagogik skapar minnestillfällen bland eleverna samtidigt 
som den inbjuder till samarbete då majoriteten av undervisningen utomhus grundas i 
grupparbete. Detta poängterade även eleverna och pedagogerna då båda parterna 
betonade samarbetsmöjligheterna i undervisning utomhus exempelvis genom 
gemensamma uppgifter där eleverna ges möjlighet att delge varandra kunskaper. 
Pedagogerna poängterade att utomhuspedagogik bidrar till att elevernas relationer 
och roller bryts då nya gruppkonstellationer skapas eftersom undervisningen bedrivs 
i nya grupperingar. Vi anser att undervisningen utomhus stimulerar fram nya sidor 
hos eleverna exempelvis de elever som har svårigheter inomhus kan briljera med sina 
kunskaper utomhus då denne även kan delge kunskaper till sina kamrater. 
Gruppkonstellationerna bidrar till att eleverna får arbeta med kamrater de kanske inte 
vanligtvis arbetar med. Detta kan leda till att eleverna tar på sig roller de vanligtvis 
inte skulle ta. Den blyga eleven kanske tvingas träda fram och ta kontroll över 
gruppen, då denna har mer kunskap i det tänkta området. Detta resulterar i att 
eleverna eventuellt utmanas på ett nytt sätt. De nya rollerna kan även påverka 
eleverna negativt, eftersom eleverna kan känna osäkerhet i de nya rollerna. Detta kan 
bidra till att eleverna blir tillbaka dragna och får svårigheter att samarbeta i den nya 
gruppen. Vi samtycker med Ericsson (2002), eleverna och pedagogerna då 
utomhuspedagogik bidrar till sociala situationer exempelvis grupparbete. Vi finner 
att samarbetsövningar utförs smidigare utomhus eftersom de olika rollerna bryts och 
förändras. Det är inte säkert att rollerna eleverna erhåller inomhus överensstämmer 
med rollerna de har utomhus. Vilket kan resultera i att en elev som anses vara 
framgångsrik inomhus inte nödvändigtvis behöver vara det utomhus. Detta skapar 
även möjligheter för de lite försiktiga eleverna att erhålla kontroll över uppgifterna 
då de i gruppen tvingas samarbeta och ta för sig för att lösa situationen. 

6.2.6 Pedagogens roll 
Enligt Brügge, Glantz & Sandell (1999) krävs det att pedagogen är flexibel, 
uppskattar naturen som undervisningsplats och upplever spänningar som något 
positivt. De intervjuade pedagogerna poängterar vikten av att vara flexibel det vill 
säga kunna ta tillvara på oväntade situationer och skapa lärandetillfällen av dessa, 
exempelvis vid vandringar till och från undervisningsplatsen där oväntade händelser 
kan uppstå. Ericsson (2002) poängterar att pedagogerna bör vara en förebild för 
eleverna eftersom pedagogernas agerande speglar eleverna. De intervjuade 
pedagogerna anser att det är av vikt att inneha kontroll över de oväntade 
situationerna då pedagogernas handlingssätt speglar eleverna, det vill säga är 
pedagogen trygg i sin roll och sitt agerande utvecklar även eleverna trygghet för 
situationen. Enligt Grindberg & Langlo Jagtøien (1997) bör pedagogen stimulera, 
stödja och uppmuntra initiativ från eleverna. Pedagogerna anser att det är av vikt att 
hjälpa eleverna exempelvis finnas till hands och uppmuntra dem vid osäkerhet. Vi 
instämmer med Brügge, Glantz & Sandell (1999), Grindberg & Langlo Jagtøien 
(1997) och pedagogerna att de som bedriver undervisningen utomhus ska vara säker i 
sin roll. Denne bör även vara flexibel och kunna ta tillvara på lärandetillfällen, vilket 
kan resultera i att pedagogen tvingas avstå från sin planerade undervisning. Under 
våra år på högskolan har vi fått kunskaper om vikten att ta tillvara på och fånga 
oväntade situationer för att skapa lärandetillfällen. Spontana händelser anser vi 
lättare uppstår i naturen än i inomhusmiljön. Då naturen inte har några begränsade 
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utrymmen kan oväntade saker inträffa exempelvis en groda hoppar förbi det gäller då 
för pedagogen att snabbt skapa ett lärandetillfälle utav händelsen. 

6.2.7 Begreppsanvändning inom utomhuspedagogik 
I vår tabell under rubriken ”En jämförelse av elevers positiva och negativa 
begreppsanvändning i utomhuspedagogik” ser vi att elevers och pedagogers 
upplevelser och tankar kring utomhuspedagogik liknar varandra. Både elever och 
pedagoger anses vara positiva till pedagogiken. Vi anser att en orsak till att elevers 
och pedagogers upplevelser liknar varandra kan bero på att pedagogerna har en 
viktig roll. Ifall pedagogerna visar eleverna att de tycker utomhuspedagogik är bra 
och roligt förflyttas detta över till eleverna. En annan anledning skulle kunna vara att 
pedagogerna introducerat utomhuspedagogiken hos eleverna i tidig ålder, vilket 
medför att eleverna är vana vid utomhuspedagogik. Det skulle även kunna vara så att 
både elever och pedagoger upplever utomhuspedagogik som något positivt genom att 
de ser vinsterna med utomhuspedagogiken. 

6.2.8 För – och nackdelar 
Enligt Ericsson (2002) och Liu, Tan & Chu (2009) innebär utomhuspedagogik vissa 
förluster. Ericsson (2002) poängterar att omfattande förberedelse fordras av 
pedagogerna då organisation och planering av material krävs i större utsträckning. 
Detta var något som de intervjuade pedagogerna instämde i, då de berättade att 
undervisning utomhus kräver mer förberedelse exempelvis nedpackning av aktuella 
föremål och redskap. Vi anser att dessa förluster kan orsaka problem då planeringen 
kan vara tidskrävande. Pedagogerna behöver planera vad undervisningen ska handla 
om och vilket material som behövs packas ned för undervisningen. Liu, Tan & Chu 
(2009) anser att undervisning utomhus i vissa fall försvårar introduktionen av 
somliga begrepp och föremål. Vi samtycker med Liu Tan & Chu (2009) att vissa 
föremål och begrepp kan anses vara svåra att introducera i utomhusmiljön, då 
eleverna kan vara okoncentrerade och ofokuserade. Vi anser att detta medför mer 
ansträngning av pedagogerna för att kunna fånga elevernas intresse vid 
okoncentrerade sammanhang. Pedagogen behöver vara mer engagerade och flexibla 
för att fånga elevernas intresse för undervisningen. Vid de tillfällen pedagogerna 
lyckas förmedla kunskap till eleverna anser vi att eleverna tillgodoser sig kunskaper 
lättare, eftersom undervisningen blir vardagsrelaterad. Vi anser att undervisning 
utomhus är en större utmaning för pedagogerna. Då utomhuspedagogik erbjuder ett 
bredare lärande bland eleverna, förutsatt att pedagogen klarar av att utnyttja och 
förmedla kunskapen till eleverna med miljön som utgångspunkt. 

6.3 Slutsatser 
Genom vårt reslutat har vi kommit fram till att utomhuspedagogik anses vara 
omtyckt av både elever och pedagoger, då en majoritet av positiva upplevelser kring 
pedagogiken framkommit. Vi har valt att belysa dessa med följande punkter. 
 

• Utomhuspedagogik skapar lärandetillfällen 
 
Eleverna och pedagogerna anser att utomhuspedagogik skapar olika lärandetillfällen 
för integrering av olika ämnen, exempelvis kärnämnena, naturvetenskap och 
samhällsvetenskap samtidigt som samtliga sinnen, hälsa och motorik stimuleras.  
Enligt Grindberg & Langlo Jagtøien (2000) bidrar integrering av de olika ämnena till 
att eleverna erhåller förståelse och ett helhetsperspektiv. 



30 

• Praktiskt lärande 
 

Eleverna och pedagogerna poängterade att undervisning utomhus skiljer sig från 
undervisning inomhus. Utomhus använder eleverna sina kroppar för att inhämta 
kunskaper, det vill säga de arbetar på ett praktiskt sätt med hjälp av hela kroppen. 
Enligt Brügge, Glantz & Sandell (1999) erbjuder utomhuspedagogik ett praktiskt 
arbetssätt där handling, känsla och tankar förenas. 
 

• Utomhuspedagogik ett komplement till den traditionella undervisningen 
 
Eleverna och pedagogerna anser att utomhuspedagogik är ett bra komplement till den 
traditionella undervisningen eftersom elevernas olika behov tillfredsställs. Elever 
med svårigheter inomhus erbjuds möjlighet att inhämta kunskap på ett annat sätt 
utomhus. Eleverna utvecklar praktiska och teoretiska kunskaper med hjälp av de 
båda pedagogikerna.  Enligt Grindberg & Langlo Jagtøien (2000) skiljer sig de olika 
pedagogikerna då innemiljön krävs stillasittande handlingar medan utemiljön 
erbjuder fysisk aktivitet. 

6.4 Förslag till vidare forskning 
Under arbetets gång har olika funderingar uppkommit, vissa av dessa har vi erhållit 
svar på medan andra fortfarande är olösta. 
 
Vårt syfte har varit att belysa elevers och pedagogers upplevelser kring 
utomhuspedagogik, utifrån elevers lärande med utomhuspedagogiken som 
lärandesätt. Vi har i vår studie valt att studera två olika skolor som bedriver 
utomhuspedagogik regelbundet. En fråga vi ställer oss är hur studien sett ut om vi 
istället slumpmässigt valt ut två skolor, där vi inte visste på förhand om dessa skolor 
bedriver utomhuspedagogik. En annan fundering vi haft under arbetets gång är hur 
det kommer sig att utomhuspedagogik bedrivs i så liten skala, då pedagogiken har 
uppmärksammats som ett positivt lärandesätt. Information i litteratur, 
kvalitetsredovisningar och de intervjuer vi genomfört för vår studie visar att intresset 
för utomhuspedagogik är stort. Flera verksamheter anser sig vilja använda 
pedagogiken i sin undervisning. Vad är det då som hindrar utförandet av 
pedagogiken? Varför förekommer den inte i större utsträckning runt om i skolorna? 
 
Det skulle även vara intressant att utföra en longitudinell studie, det vill säga utföra 
en studie som sträcker sig under ett längre perspektiv för att se hur 
utomhuspedagogik påverkar elevers lärande i olika ämnen. 



31 

REFERENSLISTA 
 
Litteratur 
 
Alerby, E, Kansanen, P & Kroksmark, T (2000) lära om lärandet. Lund: 
Studentlitteratur 
 
Brügge, B. Glantz, M & Sandel, K (1999) Friluftslivets pedagogik för kunskap, 
känsla och livskvalitet. Stockholm: Liber AB 
 
Dahlgren, L-O. & Szczepanski, A. (1997) Utomhuspedagogik Bokligbildning och 
sinnlig erfarenhet Lindköping: Skapande vetande  
 
Denscombe, M (2009). Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojektet 
inom samhällsvetenskaparna. Lund: Studentlitteratur 
 
Dewey, John (1980). Individ, skola och samhälle. (Hartman, Sven. G & Lundgren 
Ulf. P översättning 2004). Stockholm: Natur och Kultur. 
 
Egidius, H. (2006) Pedagogik för 2000 – talet. Stockholm: Natur och kultur  
 
Ericsson, G (2002) Lära ute upplevelser och lärande i naturen. Friluftsfrämjandet 
 
Grindberg, T. & Langlo Jagtøien, G. (2000) Barn i rörelse. Studentlitteratur: Lund 
 
Holme, I-M. & Solvang, B-K. (1997) Forskningsmetodik – om kvalitativa och 
kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur 
 
Johansson, S (1990) Bland stubbar och kottar. Helsingborg: Boktryck AB 
 
Kvale, S (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Danmark: Studentlitteratur 
 
Kihlström, S (2007) Lära till lärare att utveckla läraryrket – vetenskapligt 
förhållningssätt och vetenskaplig metodik. Stockholm: Liber AB       
 
Lantz, A. (2007) Intervjumetodik. Polen: Studentlitteratur 
 
Larsson, S. (1986) Kvalitativ analys – exemplet fenomenografi. Lund: 
Studentlitteratur  
 
Lendahls, B. & Runesson, G. (1995) Vägar till elevers lärande Studentlitteratur: 
Lund 
 
Patel, R & Davidson B (2003). Forsknings metodikens grunder – att planera, 
genomföra och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur 
 
Robson, C. (2008) Real world research. Singapore: Blackwell publishing 
 



32 

Sjøberg, S (2000) Naturvetenskap som allmänbildning – en kritisk ämnesdidaktik. 
Lund: Studentlitteratur.  
 
Svedberg, E ,Svensson, L & Kindeberg, T( 2001) Pedagogik i hälsofrämjande 
arbete. Lund: Studentlitteratur 
  
Utbildningsdepartementet (2006) Lpo 94 Läroplan för det obligatoriska 
skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. 
 
Wiss, Å. & Ödlund, A. (1999) Öppna intervjuer – att intervjua med en kvalitativ 
ansats. Stockholm: Försvarets forskningsanstalt  
 
Internetadresser 
 
Centrum för miljö – och utomhuspedagogik. NCU: S definition av 
utomhuspedagogik. Online. Internet. 
http://www.liu.se/content/1/c6/11/98/90/Allm%C3%A4nt/Utomhuspedagogik_def.p
df Sökdatum: 2009-12-16 
 
Vetenskapsrådet (1990) Forskningsetiska principer inom humanistisk – 
samhällsvetenskaplig forskning. Online. Internet. 
http://www.codex.uu.se/texts/HSFR.pdf. Sökdatum: 2009-11-23  
 
Artiklar 
 
Eriksson, C; Szczepanski, A (2006) Temanummer utomhuspedagogik, Nationellt 
centrum för främjandet av god hälsa hos barn och ungdom, (2), 1-10. 
 
Liu, T-Y. Tan, T-H & Chu, Y-L (2009) Outdoor Natural Science Learning with an 
RFID-supported Immersive Ubiquitous Learning Environment, Educational 
Technology & Society, 12 (4), 161-175 



 

BILAGA 1 
Hej 
 
Vi är två studenter från lärarhögskolan i Kalmar, som inriktar oss mot grundskolans 
tidigare åldrar.  Vi läser nu vår sista termin och har valt att skriva ett examensarbete 
om lärares och elevers upplevelse om utomhuspedagogik. 
 
Vi har valt att först och främst inrikta oss på elevers upplevelser kring 
utomhuspedagogik. För att få fram elevernas upplevelser har vi valt att använda oss 
av intervjuer, där vi kommer att ställa några frågor till barnen. Vi skulle därför vilja 
ha ert medgivande till att vi får intervjua era barn. Informationen från intervjuerna 
kommer vara sekretessbelagt och endast användas som ett underlag för vår studie. 
Barnens, lärarnas och skolans namn kommer att vara anonyma, vi kommer därför att 
använda fingerade namn. 
 
Vi är tacksamma om era barn ställer upp på intervjuerna men detta är naturligtvis 
frivilligt. Om det är något ni undrar över får ni gärna höra av er. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Erika Andersson   Lina Johansson 
Telefon: xxx   Telefon: xxx 
Mail: xxx   Mail: xxx 
 
 
Svaren ska senast vara inlämnade till klassläraren fredag den 26/11-09 
 
 
 
8<……………………………………………………………………………………… 
 
 
Föräldramedgivande 
 
           Ja, mitt/mina barn får delta  
 
          Nej, mitt/mina barn får inte delta 
 
 
________________________________________ 
Barnets/Barnens namn 
 
 
 
_______________________________________________ 
Målsmans underskrift 



 

BILAGA 2 
Elevintervjufrågor  
 
Uppvärmningsfrågor 
 
Vad heter ni? 
 
Hur gamla är ni? 
 
Vad gör ni när ni har lektion utomhus? 
 
Kan man lära sig något av att ha lektioner utomhus? 
– vad kan det vara i så fall? 
 
Vad tycker ni är roligast att ha lektion utomhus eller inomhus? Varför? 
 
Vad är en lektion utomhus för er? 
 
Tycker ni att ni lär er samma sak under lektionen inomhus som utomhus? 
 
Varför tror ni att ni får ha lektioner utomhus? 
 
Vad är bra med att ha lektioner utomhus? 
 
Vad är dåligt med att ha lektioner utomhus 
 
Är det något ni skulle vilja förtydliga eller tillägga? 



 

BILAGA 3 
Lärarintervjufrågor 
 
Uppvärmningsfrågor 
 
Namn: 
 
Vilken utbildning har ni? 
 
Hur många år har ni arbetat inom skolan? 
 
Har ni någon utbildning/kurs/fortbildning i utomhuspedagogik? 
– Anser ni att utbildningen har varit tillräcklig? – Om inte varför? 
 
Vilka mål och syften har ni med utomhuspedagogik hänvisat till er själva, läroplan 
och kursplan? 
 
Vad har ni för syn på utomhuspedagogik, vilka vinster och förluster har den? 
 
Varför bedrivs undervisningen utomhus? 
– hur ofta? 
 
Vilka möjligheter finns det för elevers utveckling och lärande? 
 
Vilka möjligheter anser ni att utomhuspedagogik erbjuder i förhållandet till den 
traditionella undervisningen inomhus. 
 
Vilka regler och normer har ni för att bedriva utomhuspedagogik? 
 
Skiljer sig era roller som pedagoger beroende på om undervisningen bedrivs 
utomhus eller inomhus? 
 
Hur anser ni att undervisningen i naturer påverkar elevernas lärandesätt? 
 
Hur används det sociala samspelet bland eleverna i utomhuspedagogik? 
  
Är det något ni skulle vilja förtydliga eller tillägga? 


