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Abstract
Syftet med denna undersökning är att skapa en större förståelse över hur läraren ser 
på utomhuspedagogik i ämnet idrott och hälsa. Vi vill också belysa hur lärarna 
använder sig av miljön utanför idrottssalen och om detta är till för eller nackdel i den 
undervisning som bedrivs. Metoden vi använt för att undersöka detta är en kvalitativ 
undersökning i form av intervjuer med fem lärare som arbetar på skolor i en mindre 
tätort i sydöstra Sverige. Svaren från respondenterna visar att det finns en skillnad 
mellan begreppen utomhuspedagogik och att bedriva idrott utomhus. 
Undersökningen visar även på att lärarna anser att undervisningen utomhus innebär 
en hälsovinst genom att vistas ute. Däremot saknar lärarna kunskap till varför det är 
hälsosammare utan att lärarna bygger det på klyschan att de är bra att ute och få frisk 
luft. Närmiljön är en viktig komponent för att kunna bedriva utomhuspedagogiken 
för att i många fall är transporten ett problem då lektionerna inte är tillräckligt långa, 
beroende på vilken skola man arbetar på.
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1 INTRODUKTION
Vi är två blivande lärare i det gemensamma ämnet idrott och hälsa. Under hela vår 
studie tid har vi varit intresserade av hur man kan använda naturen som lärosal. 
Eftersom vi båda läst kurser i friluftsliv som till stor del bedrivs utomhus har vi blivit 
väldigt intresserade av hur man kan utmana den traditionella skolmiljön. Dessa 
funderingar har stärkt sig genom åren när vi har varit ute på våra VFU skolar och sett 
hur lite man faktiskt är ute med eleverna. I Lpf 94 lyfts det fram att elevernas 
kunskapsutveckling är beroende av deras möjlighet att få uppleva och se olika 
samband. Skolan har till uppgift att tillgodose eleverna med en arena som främjar 
kunskapsutveckling. 

Om eleverna får möjligheten att koppla den kunskap de får ta del av i skolan och 
omvandla detta i en miljö nära tillhands så går det att urskilja ett samband med 
vardagen och på så sätt skapas en större förståelse för momentet.

Båda anser att vår natur har väldigt mycket att erbjuda när det gäller att skapa bra 
inlärningsmöjligheter för våra elever i skolan och att den oregelbundna naturen kan 
bidra till att fler elever känner att de kan lära sig saker, detta som ett komplement till 
undervisning inom fyra väggar. 

Med hjälp av denna undersökning vill vi få upp ögonen för denna form att bedriva 
undervisning på, både vilka fördelar det kan vara men även vilka fallgroparna skulle 
kunna vara.
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2 BAKGRUND
Vi kommer i följande kapitel ta upp tidigare forskning som är relevant för ämnet. 
Bakgrunden inleds med en kort beskrivning av ämnets historik. Därefter följer en 
definition av begreppet, samt vår egen tolkning av utomhuspedagogik som ett 
pedagogiskt redskap. Skolans styrdokument och kursplaner kommer även att lyftas 
fram samt hur man använder sig av utomhuspedagogik i skolan i ämnet idrott och 
hälsa. 

2.1 Idrottens historia
Vi inleder med ämnets historik med att ge en bakgrund till hur idrotten och 
idrottsutövandet i skolan utvecklats under åren. 

2.1.1 Idrottens historia globalt
Idrotten i vår vardag har djupa rötter ända från runt 7000 f.kr då vi med hjälp av 
målningar och hällristningar kan se att människan idrottade. Danser, lekar och 
tävlingar i alla dess former har tydligt återkommit genom historien fram till i dag. 
Den gamla grekiska kulturen har bidragit till hur dagens idrott ser ut, inspirerade av 
de utomhustävlingar som hölls i det antika Grekland. Under 1500-talet började 
filosofer se en vinst i idrottandet som en fostran av samhällets unga. Med hjälp av 
idrotten under 1700-talet utvecklade Filosofen Rousseau tankarna om 
fostransansvaret, genom att använda sig av naturen och oregelbundenheten som inte 
kan upplevas på samma sätt innanför skolan fyra väggar. Runt 1800-talets början 
spreds svensken Per Henrik Lings gymnastik ut i Europa.1

2.1.2 Idrottsämnets utveckling i Sverige
Kring 1700-talets slut spreds ett stort intresse för pedagogiska frågor, så väl i Sverige 
som utomlands. Kroppsövningar av olika slag rekommenderades i de flesta 
pedagogiska program.2 När det i Sverige talas om kroppsövningar kan man inte 
lämna Per Henrik Ling obeaktad. Han anses vara dess grundare. Ling byggde upp ett 
system för kroppsövningar och ett rörelseförråd. Dessa vilade på en grund av studier 
i anatomi och på människans muskelarbete. Ling delade in sin gymnastik i fyra olika 
delar där varje del tjänar sitt eget syfte.3

Målet med Linggymnastiken var att den skulle ha en allsidighet och ett helhetstänk. 
Den byggde på idén om vetenskap och metodisk stegring.4 Lings indelning av 
gymnastiken fick bred genomslagskraft och den hade stor inverkan långt in på 1900-
talet. Denna form bedrevs så väl inne som utomhus.5

1928 ändrades skolämnet ”Gymnastik” till ”Gymnastik med lek och idrott”. I 
samband med namnbytet infördes 15 friluftsdagar i undervisningen samtidigt som 
undervisningstimmarna skars ner. Fem år senare gjordes ytterligare en förändring i 
skolans timplanering, vilket resulterade i en minskning av friluftsdagar och ämnets 

                                               
1 Ekeberg, J-E. & Erberth, B. (2000). Fysisk bildning – om ämnet idrott och hälsa. 
2 Annerstedt, C. (2001) Idrottsundervisning – Ämnet idrott och hälsas didaktik.
3 Larsson, H. & Meckbach, J. (2007). Idrottsdidaktiska utmaningar.
4 Annerstedt, C. (2001) Idrottsundervisning – Ämnet idrott och hälsas didaktik. 
5 Ekeberg, J-E. & Erberth, B. (2000). Fysisk bildning – om ämnet idrott och hälsa. 
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timantal skars ner från fyra till tre timmar i veckan, allt för att ge plats åt nya ämnen 
på schemat. 1933 sjönk antalet friluftsdagar till 10-12 per läsår.6 Under 70- och 80-
talet expanderade ämnet väldigt mycket. Huvudinnehållet bestod nu av färdighets-, 
konditions- och styrkeövningar samt bollspel och lekar. Hälsa, hygien, ergonomi, 
dans, friluftsliv och orientering är alla exempel på huvudmoment vilka på senare tid 
införts i ämnet och idag utgör betydande inslag i undervisningen.7    

2.2 Utomhuspedagogik 
Det finns ett par definitioner på utomhuspedagogik. En av definitionerna är 
Nationalencyklopedins, vilket ger en allmän bild av begreppet. Den andra 
definitionen är Dahlgrens och Szczepanskis, vilka är betydande forskare inom ämnet 
i Sverige. Den sista definitionen är Friluftsfrämjandets, vilka aktivt arbetar med 
utomhuspedagogik i sin verksamhet, i form av Ur och skur pedagogiken. 

2.2.1 Nationalencyklopedins definition av utomhuspedagogik
Utomhuspedagogik utgår ifrån en betydande plats för lärandet. Uttrycket kan kopplas 
till en reformpedagogisk bildningstradition där kunskapen ses som en aktivitet. 
Utomhuspedagogiken bygger på att eleverna vistas mestadels i natur- och 
kulturlandskap där de tillbringar tiden med att reflektera, tolka och vägledas. Detta 
sker genom en undervisning vilken växelvis rör sig mellan autentiska upplevelser 
och textbaserat lärande.8

2.2.2 Dahlgrens & Szczepanskis definition av utomhuspedagogik
En annan definition av utomhuspedagogik bygger på att det är en handlingsinriktad 
lärandeprocess. Denna är oftast kopplad till utomhusaktiviteter. Det är inte alltid 
dessa former av lärandemiljöer är strukturerade, utan en viss form av oordning och 
ickekontrollerad miljö kan uppstå. Centrala aspekter i utomhuspedagogikens identitet 
är en koppling mellan den lärande och närhet till föremålet, helhetsupplevelsen och 
även den tematiska integrationen. I och med denna form av inlärningsmiljö skapas en 
arena där eleverna erbjuds ett visst mått av spänning i sitt lärande. Ser man till vad 
klassrumspedagogiken erbjuder så upplevs det av eleverna att spänningsmomentet är 
lågt eller rent av saknas helt, då detta är en såpass kontrollerad miljö. Där skiljer sig 
utomhuspedagogiken vars centrala mål ligger i att genom aktiviteter och upplevelser 
i en miljö utanför byggnaderna skapa en kunskapsbank och en närrelation till natur, 
kultur, samhälle. Möjligheten erbjuds med denna form av pedagogik att ge eleverna 
en chans att gå utanför de strikta ramarna vilka är fastlagda i skolans schema.  Var 
sak på sin plats blir istället till en fri form av lärande där fokus mer riktas åt det 
tematiska lärandet.9  

I direktupplevd undervisning tillgodoses en rad olika sinnen och erfarenheter, vilka 
möjligen försvinner i klassrumsundervisning. I den form av undervisning som sker i 
klassrummet, handlar ofta förklaringar av symboliska beskrivningar. Men i 
utomhuspedagogiken ges det möjlighet till att se saker i sitt rätta sammanhang 
samtidigt som man tar in andra sinnesupplevelser. Man kan summera det med att 

                                               
6 Annerstedt, C. (1990). Undervisa i idrott – idrottsämnets didaktiks. 
7 Ibid.
8 Nationalencyklopedin (2010-04-09)
9 Dahlgren, L. & Szczepanski, A. (2005). Utomhuspedagogik – Boklig bildning och sinnlig erfarenhet  
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utomhuspedagogik skapar möjlighet till att lära sig om det verkliga, något som 
klassrumsväggarna kan begränsa. Utomhuspedagogiken erbjuder genom sina 
metoder ett lärande att prova själv, samt komplettera och återupprätta en mer 
reflekterande roll mellan människa och natur. Det är dock viktigt att inte glömma den 
reflekterande processen som skapas i denna inlärningsmiljö.10

2.2.3 Friluftsfrämjandets definition av utomhuspedagogik
Utgångspunkten i Frilufsfrämjandets definition av utomhuspedagogik, Ur och skur 
metoden, är naturens arena för lärandet och nyfikenheten hos individen. Det handlar 
om att se en helhet och förstå ett sammanhang genom upplevelser och närhet. 
Naturen erbjuder eleverna spännande upplevelser och möjligheter vilket bidrar till ett 
positivt lärande. Individens nyfikenhet till kunskap, vilket de kan fånga och ta på, 
skapar en förstärkt upplevelse och möjlighet till lärdom. Utomhuspedagogiken 
skapar nya infallsvinkar på de traditionella ämnenas sätt att lära ut. Närmiljön bör stå 
i blickfånget för att utomhusverksamheten skall bli en del i den vardagliga 
skoldagen. Blir det för långa förflyttningssträckor vid flertalet tillfällen så kan 
individen gå miste om utomhuspedagogikens vinster på grund av att det inte känns så 
praktiskt att ta sig till ”klassrummet”. De upplevelser som individerna tillgodoses 
genom utomhuspedagogiken bör även kopplas till inomhuspedagogiken för att skapa 
en ännu större förståelse om upplevelsen. Dels för att naturen erbjuder en 
okontrollerad omgivning vilket bidrar till att individernas upplevelser och upptäckter 
är mer oförutsägbara.11

2.2.4 Vår definition av utomhuspedagogik
Vår definition bygger på Dahlgren & Szczepanskis definition av utomhuspedagogik 
där man utför moment i dess rätta miljö.12 En koppling finns mellan den kunskap 
man förmedlar och den plats aktiviteten äger rum. Utomhuspedagogik bygger även 
ibland på att en del av momentet sker inomhus, i form av införskaffande av 
förkunskaper, för att sedan gå ut i dess rätta miljö för att prova på, vilket öppnar upp 
för nya frågor och reflektioner. Vi anser att utomhuspedagogik är när förhållandet för 
utövandet förändras i och med en miljöförändring, att man helt eller till stor del 
flyttar ut undervisningen.

2.3 Vad säger styrdokumenten?
Även om styrdokumenten inte är någon forskning har vi valt att beröra dessa 
eftersom det är, för lärare, viktiga dokument att förhålla sig till när de styr upp sin 
undervisning med eleverna.  

I Lpf 94 lyfts det fram att elevernas kunskapsutveckling är beroende av deras 
möjlighet att få uppleva och se olika samband. Skolan har till uppgift att tillgodose 
eleverna med en arena som främjar kunskapsutveckling.13

                                               
10 Dahlgren, L. & Szczepanski, A. (2005). Utomhuspedagogik – Boklig bildning och sinnlig 
erfarenhet  
11 Ericsson, G.(2009) Lära ute – upplevelser och lärande i naturen - Friluftsfrämjandets handledning 
om upplevelser och lärande i naturen för barn. 
12 Dahlgren, L. & Szczepanski, A. (2005). Utomhuspedagogik – Boklig bildning och sinnlig 
erfarenhet
13 Skolverket(2006). Läroplaner för de friviliga skolformerna  Lpf 94
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I gymnasieskolan finns det två kurser inom Idrott och hälsa i form av en A- och en 
B-kurs. Idrott och hälsa A är ett kärnämne i vår gymnasieutbildning och omfattar 100 
poäng medan Idrott och Hälsa B är en valbar kurs och omfattar 50 poäng.14

I den allmänna förklaringen hur ämnet Idrott och hälsa är uppbyggt och vilka 
karaktärsdrag den har, återfinns det kopplingar till en undervisning vilken skall 
genomföras i utomhusmiljö:

Väsentligt för ämnet är också att anknyta till de starka kulturella traditioner som 
finns i Sverige när det gäller att vistas i naturen. Ämnet bidrar på så sätt till att 
väcka engagemang för frågor som handlar om människans relation till naturen.15

Även ett annat strävansmål med koppling till förlagd undervisning utomhus är:

Eleverna skall… fördjupa sina kunskaper om och i idrott och friluftsliv samt lära 
sig att ta ansvar för och utnyttja naturen för rekreation och friluftsliv 16

2.3.1 Spår av utomhuspedagogik i Idrott och hälsa A
I strävansmålen i kursplanen för Idrott och hälsa A återfinns mål vilka kan kopplas 
till utomhuspedagogik. 

Ett strävansmål för skolan i Idrott och hälsa A är följande:

Ha kunskap om och erfarenhet av hur olika faktorer påverkar människors hälsa 
samt kunna diskutera sambanden mellan hälsa, livsstil och miljö ur såväl ett 
individ- som ett samhällsperspektiv. 17

I kursplanerna för Idrott och hälsa återfinns även friluftsaktiviteter som mål för 
eleverna. Eleverna skall även tillgodoses med kunskaper om friluftslivet.18

2.3.2 Spår av utomhuspedagogik i Idrott och hälsa B
B-kursen för Idrott och hälsa är en valbarkurs i den gymnasiala skolan och innehåller 
hälften så många timmar som A-kursen. Trots detta ingår moment vilka bidrar till att 
man kan flytta ut verksamheten från salen i form av att eleverna skall uppfylla målet 
”att fördjupa sina kunskaper i friluftsliv och kunna tillämpa dessa under olika 
årstider”.19

Övriga mål är inte direkt kopplade till en utomhuspedagogik, men det finns fler mål 
där en sådan pedagogik kan möjliggöras för att stärka kunskapsintaget hos eleverna: 

Kunna diskutera samband mellan miljö och människans hälsa i ett historiskt 
såväl som ett nutidsperspektiv.20

                                               
14 Skolverket (2010-04-09). Ämnet Idrott och hälsa
15 Skolverket (2010-04-09). Ämnet Idrott och hälsa
16 Ibid.
17 Skolverket (2010-04-09). Kursplan för Idrott och hälsa A
18 Skolverket (2010-04-09). Kursplan för Idrott och hälsa A
19 Skolverket (2010-04-10). Kursplan för Idrott och hälsa B
20 Ibid.
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Detta mål kopplas samman med miljö vilken har samband till utomhuspedagogiken. 
Även andra kopplingar kan göras mellan människans hälsa och dess tillgång till 
naturupplevelser.

2.4 Friluftsliv
Friluftslivet skapar möjligheter till rörelse och naturkontakt, vilket genererar en ny 
lärandemiljö för elever.21 Benämningen friluftsliv definieras som en vistelse vilken 
sker utomhus och ger ett miljöombyte, samt skapar en naturupplevelse. Ingen form 
av krav på prestation eller tävlingsutförande förekommer.22

Friluftsdagar, vilket är en form av friluftsliv, bedrivs i skolan ofta genom samverkan 
med övriga ämneslärare. Detta bidrar till deras syn på vad som ryms i begreppet 
friluftsliv.23

2.5 Hälsoperspektiv
Våra styrda rörelser och den prestationsinriktade verksamheten, vilket förknippas 
med gymnastikanläggningen, försvinner i utomhusmiljön. För att träna upp vår
koncentrationsförmåga är vi i behov av att trigga våra sinnen. Dahlgren och 
Szczepanski anser att fantasi, kreativitet och harmoni är förutsättningar för 
välbefinnande och hälsa vilka utvecklas i en miljö där stadens brus och andra 
störande moment kopplas bort.24

Wägéus menar att människor mår bättre av friluftsliv, både fysiskt och psykiskt. Då 
är frågan: hur mycket bättre? Med stöd av amerikansk forskning visar han att om 
fysiskt passiva aktiverar sig med så enkla saker som promenader eller 
trädgårdsarbete, minskar risken för stroke med 33- 50%.25  I en svensk undersökning 
av 80 daghem som tillämpande ”Ur och skurpedagogik”, vilket bygger på 
utomhuspedagogik, märktes en skillnad av kortare sjukperioder gentemot övriga 
daghem. Studien visade även på att de vuxna var mindre trötta efter en arbetsdag. 
Detta kunde dock bero på att utomhusmiljön bidrog till mindre buller och bättre 
luftkvalitet. 26

I kretsar som ställer sig positiva till utomhuspedagogik används ofta fysisk aktivitet 
och förbättrad hälsa som argument för undervisning i naturen och för friluftsliv. Men 
frågan är om den fysiska aktiviteten skiljer sig från exempelvis idrottsaktiviteter? Att 
fysisk aktivitet är viktig för barns utveckling är de flesta överens om, men finns det 
några goda argument för fysisk aktivitet just i naturen? Med fysisk aktivitet i naturen 
avser vi här barns fria rörelseaktiviteter i en naturpräglad miljö. Med fri rörelse 

                                               
21 Dahlgren, L. & Szczepanski, A. (2005). Utomhuspedagogik – Boklig bildning och sinnlig 
erfarenhet  
22 Larsson, H. & Meckbach, J. (2007). Idrottsdidaktiska utmaningar. 
23 Karlefors, I.. (2002). Att samverka eller -?: om idrottslärare och idrottsämnet i den svenska 
grundskolan
24 Dahlgren, L. & Szczepanski, A. (2005). Utomhuspedagogik – Boklig bildning och sinnlig 
erfarenhet
25 Bünsow, K, Grahn, P, Söderström, M, Sundelin, C, Drougge, S och Wägéus, M. (1996) Friluftsliv 
& folkhälsa  -rapport nr 4.
26 Braute, J (1997). Följ med ut!. Stockholm: Universitetsförlaget
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menas lek och icke-regelstyrd aktivitet utan förutbestämda syften. När vi talar om en 
naturpräglad miljö avser vi en miljö som i hög grad formats och utvecklats utan 
människans kontroll eller påverkan. För att tydliggöra kan man tänka sig den 
tätortsnära skogen kontra den anlagda parken.27

Då alla inte ser utevistelsen som en del av vardagen måste vi ”utbildas” till att vara 
ute. Attityder och värderingar till naturen och friluftslivet formas i familjen, bland 
kamrater och i skolan. I en kvalitativ studie av Eklöv försöker han ta reda på 
naturkontaktens påverkan på vår hälsa. Resultatet av denna studie visade att 
kontakten med naturen var nödvändig för den undersökta gruppens välbefinnande.28

Tillgång till naturen var viktig ur ett hälsopedagogiskt perspektiv. Naturens 
tillgänglighet hjälper oss att återupptäcka människans relation till naturen. 
Människan måste upptäcka det småskaliga livet för att kunna se sammanhangen i det 
storskaliga. För att urskilja nyanserna måste vi i vårt vardagliga liv träna upp vår 
koncentrationsförmåga, där våra sinnen spelar en viktig roll. Genom att koppla bort 
storskaligheten kan vi utveckla fantasi, kreativitet och harmoni.29  

2.5.1 Utomhus av hälsoskäl
Wägéus har funderat på utomhusvistelsen ur ett hälsoperspektiv. Hon har då bland 
annat undrat över om det kan vara nyttigt att vistas utomhus i vårt klimat? Blir 
individen mindre sjuk av att vara utomhus? Detta är frågor vilka inte studerats 
systematiskt men har gjort det möjligt att specificera frågan till: ”Får man mindre 
infektioner om man är ute mycket?” Några studier har fokuserat på just denna 
aspekt.30 Ett exempel är en studie som Dahlgren och Szczepanski berör angående 
infektioner hos allergiska barn. Förklaringen till varför barn med astma hade fler 
infektioner jämfört med sina syskon, var att de var tvungna att vistas inomhus mer än 
syskonen på grund av sina andningssvårigheter. Av den anledningen blev de lättare 
smittade av infektioner.31 I en undersökning av sjukfrånvaron hos barn i Ur & 
Skurförskolor under ett års tid fann man att den var betydligt lägre än de antal som 
registrerades för barn i traditionella förskolor under samma period. Anledningen till 
undersökningens resultat finner man i utevistelsens antal timmar vilka är betydligt 
högre i Ur & Skur verksamheten. Undersökningen visar på att barn i Ur & Skur 
förskolor tycks ha goda förutsättningar för ett hälsosamt liv.32    

2.6 Hinder för utomhusvistelse
Det finns hinder med att bedriva skolverksamhet utomhus. I en rapport från 
Friluftsliv & Folkhälsa skrivs det att de fyra vanligaste hindren är:

                                               
27 Sundberg, Marie & Öhman, Johan (2000). Hälsa och livskvalitet. i Friluftshistoria / [red.: Klas 
Sandell och Sverker Sörlin]. 
28 Dahlgren, L. & Szczepanski, A. (2005). Utomhuspedagogik – Boklig bildning och sinnlig 
erfarenhet. 
29 Ibid. 
30 Bünsow, K, Grahn, P, Söderström, M, Sundelin, C, Drougge, S och Wägéus, M. (1996) Friluftsliv 
& folkhälsa  -rapport nr 4.
31 Dahlgren, L. & Szczepanski, A. (2005). Utomhuspedagogik – Boklig bildning och sinnlig 
erfarenhet.
32 Bünsow, K, Grahn, P, Söderström, M, Sundelin, C, Drougge, S och Wägéus, M. (1996) Friluftsliv 
& folkhälsa  -rapport nr 4.
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 Vädret – barnen fryser. Små barn fryser lättare och klär man på dem för 
mycket får de svårt att röra sig. Men egentligen finns inget dåligt väder, utan 
bara dåliga kläder. Det är inget fel att ha en extra uppsättning ytterkläder till 
barn på ett daghem. Det finns föräldrar som inte skaffat eller har glömt kläder 
för dagens väder. 

 Personalen – att personalen fryser. Lärarna står still eller inte gör något 
fysiskt, även om man är fullt upptagen med att hålla koll på alla barn och se 
till att inget skadligt händer. 

 Gården/Lekplatsen – den kan vara fantasilös och inbjuder inte till lek. Det
främjar inte lusten vare sig hos barnen eller hos personalen att gå ut.

 För stora barngrupper – det måste finnas en rimlig balans mellan antalet 
barn och personal.

Lyckas man komma över dessa hinder, har man expanderat utrymmet för alla elever 
vilket leder till att de får mer plats att röra sig på.33     

2.7 Teoretisktramverk - Learning by doing
”Learning by doing” är en teoretisk utgångspunkt vilket den amerikanske pedagogen 
och filosofen John Dewey kom fram till under sina levnadsår, 1859 -1952. 
Pedagogiken bygger på att skolan skall föras närmare det samhälle vi lever i och att 
kunna arbeta med de problem eleverna kan tänkas ställas inför i sin vardag. Dewey 
anser att skolan måste gå ifrån ett ämnesindelat lärostoff till ett mer praktiskt arbete i 
den verkliga vardagen. Skolan bör skapa en inlärningsmiljö, vilken bidrar till att 
eleverna kan utgå från sig själva. Eleverna bearbetar olika problem genom att pröva 
sig fram och kunna ta på problemet, genom detta tillgodoses eleverna med ny 
kunskap.34 De utmanas då så väl kroppsligt som genom dess sinnen för att få en ökad 
förståelse gentemot livet i deras vardag. 35

Dewey beskriver ett lärande utifrån erfarenheter vars process har sin utgångspunkt i 
fem faser:

 Eleven måste erbjudas en situation där sann tidigare erfarenhet synliggörs, 
det är en grundläggande faktor för intresse och motivation.

 Eleven måste möta ett äkta, realistiskt problem eller dilemma som stimulerar 
tanken.

 Eleven måste ha möjlighet att tillägna sig ny kunskap för att förstå och 
hantera situationen.

 Eleven måste få komma på och prova sina lösningar under eget ansvar.
 Eleven måste få prova sina lösningar och idéer i nya situationer och 

därigenom upptäcka dess värde. 36

                                               
33 Bünsow, K, Grahn, P, Söderström, M, Sundelin, C, Drougge, S och Wägéus, M. (1996) Friluftsliv 
& folkhälsa  -rapport nr 4
34 Dewey, J. (2005) Individ, skola och samhälle.
35 Boisvert, Raymond. (1997). John Dewey- rethinking our time.
36 Dewey, J. (2005) Individ, skola och samhälle
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2.8 Utomhuspedagogik som metod
I en målstyrd verksamhet finns det stort fritt utrymme för pedagoger gällande hur 
eleverna kan ta sig fram till målet. Det fria utrymmet innebär att en professionell 
pedagog kan använda olika strategier för att elever ska nå uppsatta mål. 
Utomhuspedagogik är ett medel att nå mål i läroplanen, i synnerhet de mål som avser 
att mäta barn och ungdomars förståelse av att se sammanhang och få ett 
helhetstänk.37  Ett känt uttryck är KASAM, känsla av sammanhang. KASAM 
förklaras som ett förhållningssätt och att det finns en balans mellan begriplighet, 
hanterbarhet och mening, detta förklaras i följande modell:

38

Eftersom elever lär på olika sätt är värdet av variation i metoder och arbetssätt 
avgörande för om alla elever kommer att uppnå målen. Det är pedagogens uppdrag 
att välja metod och uppläggning av skolarbetet så att det tillgodoser alla barns behov. 
Här blir utomhuspedagogik ett viktigt redskap eftersom den utmanar den traditionella 
undervisningsmiljön som oftast begränsar sig till fåtal möjligheter. 
Utomhuspedagogik ger variation och nya möjligheter till lärande vilket inte 
klassrummet erbjuder.39

Lundegård, Wickman och Wolin är övertygade om att rolig och spännande 
undervisning utomhus förutsätter att den anpassas till årstiden, gruppstorlek, ålder 
och de på platsen naturgivna förutsättningarna. Exempel: Försöker man undervisa i 
vinterekologi och kyla en varm sommardag eller om vatteninsekter långt från något 
vattendrag bara för att det är lättare att vara på en viss plats eller för att det är enklare 
just då, märker man snart att eleverna tappar intresset. Detta händer allt för ofta, att 

                                               
37 Ericsson, G.(2004). Uterummets betydelse för det egna växandet. i Lundegård, I, Wickman, P-O, 
Wohlin, A. Utomhusdidaktik.. 
38 Rydqvist, L-G & Winroth, J. (2004) Idrott, friskvård, hälsa och hälsopromotion
39 Ericsson, G.(2004). Uterummets betydelse för det egna växandet. i Lundegård, I, Wickman, P-O, 
Wohlin, A. Utomhusdidaktik.. 

Begriplighet:
- Förståelse
- Förmåga att bedöma 
verkligheten
- Kognitiv aspekt

Hanterbarhet
- Förmåga att hantera –
möta olika krav
- Strategier och metoder
- Handlingskomponent

Meningsfullhet
- Delaktighet
- Känsla av att kunna påverka –
motivation
- Emotionell komponent
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man undervisar på detta sätt, inte minst inomhus i lektionssalen men även utomhus 
med hänvisning till en mängd olika skäl t.ex. att det inte är schematekniskt möjligt på 
annan tid. Undervisningen och upplevelsen utomhus bör även alltid ha målet och 
syftet att engagera eleverna. Det är viktigt att eleverna känner sig personligt berörda 
av det man gör. Detta kan man göra genom att närma sig ämnesområdet via 
användbarhet, t.ex. skaffa sig kunskaper om växtarter genom att samla in ätliga 
växter, tillreda och avnjuta en enkel lunch eller middag. Genom detta kan man väcka 
ett helt annat engagemang och glädje hos eleverna. Får de bygga upp sitt eget 
vindskydd och där göra upp sin eld visar de en stor målmedvetenhet och arbetslust. I 
arbetet väcks frågor och då skapas naturligt ett samarbete mellan eleverna och 
kommunikation uppstår. Helhetssynen är en annan aspekt på utomhusundervisningen 
vilket är viktigt. Inom de flesta ämnesområden kan kopplingar göras till andra 
ämnesfält och på så sätt uppnår vi en helhet.40  Det finns cirka 45 miljoner hektar yta 
vilket kan användas som klassrum i vårt land. Delar av denna yta kan benämnas 
närmiljö.41

2.9 Närmiljön
Skogen väcker olika känslor hos oss människor och vi uppfattar den på olika sätt, 
exempelvis trygg, trolsk, skrämmande eller djup. Denna form av upplevelse ger en 
möjlighet för friluftsliv och andra äventyr.42 Om eleverna får möjligheten att koppla 
den kunskap de får ta del av i skolan och omvandla detta i en miljö nära tillhands så 
går det att urskilja ett samband med vardagen och på så sätt skapas en större 
förståelse för momentet.43 Skillnad mellan ”att känna till” och ”att känna” är stor och 
det är detta utomhuspedagogiken bygger på, att kunna sammanföra dessa två 
begrepp.44 Att ta del av närmiljö som erbjuds utanför klassrummet är oftast inte bara 
en tidsbesparing utan även en ekonomisk besparing. Att åka iväg med eleverna för 
att komma närmare naturen kan kosta en del pengar och detta ses hinder i skolan.45

Genom att pedagogerna använder sig av närmiljön vid av skolan så kan eleverna ta 
till sig denna lärandemiljö och bygga på sin kunskap för att på så sätt kunna påvisa 
att närmiljön har en inverkan på lärandet. Närmiljön ändras med tiden, exempelvis 
genom de olika årstider, något eleverna upplever på nära håll.46

2.10 Lärares pedagogiska val
Forskning pekar på att barns nyfikenhet, drivkraft, intressen och tidigare erfarenheter är 
nyckeln till kunskap och att lära sig. Detta kräver att barn får uppleva och ta del av 
meningsfulla upplevelser. Lärarna måste där av klara av att sätta sig in i elevernas 
                                               
40 Lundegård, I, Wickman, P-O & Wolin, A (2004) (red.) Utomhusdidaktik
41 Dahlgren, L. & Szczepanski, A. (2005). Utomhuspedagogik – Boklig bildning och sinnlig 
erfarenhet
42 Brügge, B. Glantz, M & Sandel, K (2007) Friluftslivets pedagogik för kunskap,
känsla och livskvalitet. 
43 Davidsson, H. & Forsythe, K.H. (1994). Learning through excursion. The Kamehameha Journal of 
Education. Vol 5. 
44 Dahlgren, L. & Szczepanski, A. (2005). Utomhuspedagogik – Boklig bildning och sinnlig 
erfarenhet
45 Kent, M. Gilbertson, D.D. Hunt, C.O. (1997). Fieldwork in Geography Teaching: a critical review 
of the literature and approaches. Journal of Geography in Higher Education. Vol.21, No. 3, 313-332
46 Møller, J-P. (2003). Geografididaktik- perspektiv och exempel.
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perspektiv och utifrån det få en helhet i hur lärandet skall ske. 47 Pedagogerna har även 
till uppgift att dels vara medvetna av sin egen roll men också vilken roll miljön har för 
elevernas lärande. Utifrån detta skapar och möjliggör läraren sedan situationer där eleven 
har möjlighet att reflektera över sin läroprocess. 48

Vidare beskriver forskning att lärarnas pedagogiska val har stor betydelse för elevernas 
lärande. Lärarna är medvetna och besitter kunskap om hur barn tar till sig kunskap i 
olika sammanhang på detta sätt kan pedagogerna skapa en god lärande miljö. Själva 
aktiviteten är också till stor vikt för att barnen skall få ut någon kunskap av denna. Därav 
är det viktigt att lärarens pedagogiska val är väl genomtänkta för att kunskapen ska
förmedlas på bästa sätt. 49

Pedagogernas förhållningssätt och attityd gentemot aktiviteten har en stor betydelse för 
barnens kunskapsintag. 50 Det är även viktigt att lärarna anser att den process de startar 
med eleverna är möjlig att genomföras, vilket ställer krav på pedagogernas kunskap i 
barns utveckling och möjlighet att ta till sig kunskap. 51

Även lärarens egen värdering och attityd till det valda ämnet påverkar dess utgång och
även elevernas mottaglighetsförmåga. Om intresse saknas till ämnet av pedagogen,
kommer pedagogen inte heller kunna motivera eleverna till att forska i det tänkta ämne, 
oberoende av pedagogik. Den professionella läraren besitter kunskaper, intresset och
valmöjligheten av rätt pedagogik för att nå målet.52

Forskning tyder på att lärare fortfarande upplever det svårt att tillämpa olika kreativa 
tillvägagångssätt i undervisningen i och med att prestation är en stor del av 
bedömningen i skolan.53

2.11 Tidigare forskning
Szczepanski är en av de få i Sverige som bedriver forskning inom området 
utomhuspedagogik och framhäver att utomhuspedagogiken kan relateras till tre olika 
perspektiv som plats-, miljö- och kroppsperspektivet. Platsperspektivet behandlar 
landskapet och där upplevelserna träder i kraft genom en lärande aktivitet. Fältstudier 
och vardagen är viktiga utgångspunkter för vårt lärande. Miljöperspektivet bygger på 
ett samband mellan förstahandsupplevelser och andrahanderfarenheter som 
framkommer genom exempelvis böcker. Kroppsperspektivet kan enkelt förklaras att 
man skall kunna gripa och ta på kunskapen för att kunna begripa den. 54

                                               
47 Kärrby, G & Lundström, M. (2004). Pedagogisk integration och en förändrad praktik – Pedagogisk 
Forskning i Sverige, 2004 årg 9, nr 3
48 Rönnerman, Karin (2000) Att växa som pedagog. Utvärdering av ett aktionsforskningsprojekt i 
förskolan. IPD - rapporter Nr 2000:23. 
49 Doverborg, Elisabet, Pramling, Ingrid & Qvarsell, Birgitta (1987) Inlärning och utveckling -
Barnet, förskolan och skolan.
50 Ericsson, G.. (2009). Lära ute – upplevelser och lärande i naturen - Friluftsfrämjandets 

handledning om upplevelser och lärande i naturen för barn.
51 SOU 1997:157a Att erövra omvärlden 
52 Granberg, Ann (2000) Småbarns utevistelse. Stockholm: Liber
53 Woods, P., B. Jeffrey, G. Troman, and M. Boyle. 1997. Restructuring schools, reconstructing
teachers: Responding to change in the primary school.
54 Szczepanski, A. (2008). Handlingsburen kunskap – Lärares uppfattningar om lanskapet som 
lärandemiljö.
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Szczepanskis avhandling, ”Handlingsburen kunskap – Lärarens uppfattningar om 
landskapet som lärande miljö”, behandlas olika lärares syn på utomhuspedagogik 
som instrument för en lärande miljö. Undersökningen består av två intervjugrupper 
där grupp 1 består av lärare från samma skola som genomgår en utbildning av 
utomhuspedagogik som inte grupp 2 genomför. Resultatet av diskussionerna i grupp 
1 pekar på tydliga uppfattningar om att platsen för lärandet bör ske växelvis mellan 
en inomhus- och en utomhusmiljö för att förstärka lärandet hos eleverna. Det 
framkom även att det öppna lärarrummet, som en utomhusmiljö bidrar till, gynnar ett 
kroppsrelaterat lärande i större utsträckning än den stängda klassrumsmiljön. Detta i 
form av att kroppens alla delar och sinnen jobbar tillsammans för att bearbeta alla 
inryck och passa in i en annorlunda omgivning.55 Barns sinnen utvecklas i en högre 
hastighet i och med de utmaningar som naturen ger menar även Moore och Wong i 
sin studie om utomhusmiljön som lärande arena.56 Barn som leker ute utvecklar 
ytterligare fördelar i avancerade motoriska färdigheter, så som koordination, 
smidighet och balans.57  

Närheten till en utomhusmiljö som är lämpad att bedriva undervisning i, skapar en 
större verklighetsanknytning till kunskapen. Eleverna får gripa tag och uppleva 
olikheterna direkt på plats och kan på så sätt skapa sig en egen uppfattning.58

Kopplingar finns att ju tidigare barn kommer i kontakt med naturen desto mer fantasi 
och ökad kunskapstörst får de.59 Begäret efter kunskap är en nyckel för motivation 
till ett livslångt lärande.60

I Szczepanskis avhandlings belystes även från lärarhåll att eleverna uppfattades mer 
mottagliga för ny kunskap i samband med, eller efter,  att de motionerat. Lärarna 
belyser även hälsoeffekter så som frisk luft och en ökad miljömedvetenhet genom att 
flytta ut lektionerna.61 Samtidigt nämns det i andra avhandlingar att lärarna känner 
sig osäkra om det verkligen är en hälsoeffekt att bedriva utomhuspedagogik.62

I Szczepanskis avhandling åskådliggörs till viss del att lärare i Sverige anser att det 
är svårt att hantera stora elevgrupper på ett så pass fritt utrymme som utomhusmiljön 
bidrar till.63 Lärarens oro över säkerheten för eleverna är återkommande i liknande 

                                               
55 Szczepanski, A. (2008). Handlingsburen kunskap – Lärares uppfattningar om lanskapet som 
lärandemiljö
56 Moore, R. & Wong, H. (1997). Natural Learning: Rediscovering Nature's Way of Teaching. 
Berkeley, CA MIG Communications
57 Fjortoft, Ingunn (2001). The Natural Environment as a Playground for Children: The Impact of 
Outdoor Play Activities in Pre-Primary School Children. Early Childhood Education Journal 29(2),
58 Szczepanski, A. (2008). Handlingsburen kunskap – Lärares uppfattningar om lanskapet som 
lärandemiljö
59 Cobb, E. (1977). The Ecology of Imagination in Childhood, New York, 
60 Wilson, Ruth A. (1997). The Wonders of Nature - Honoring Children's Ways of Knowing, Early 
Childhood News, 6(19).
61 Szczepanski, A. (2008). Handlingsburen kunskap – Lärares uppfattningar om lanskapet som 
lärandemiljö
62 Dillon, J. Richinsson, M. Teamey, K. Morris, M. Young Choi, M. Sanders, D & Benefeild, P. 
(2006) The value of outdoor learning: evidence from research in the UK and elsewhere, School of 
science review march
63 Szczepanski, A. (2008). Handlingsburen kunskap – Lärares uppfattningar om lanskapet som 
lärandemiljö
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avhandlingar.64 Ytterligare hinder till att bedriva utomhusundervisning är att det kan 
vara dåligt väder, samt att det saknas material. Även lärarnas kontrollbehov och 
komfort är variabler som lyfts upp som hinder för utomhusundervisning.65 Även 
lärares känsla av egen otrygghet i att bedriva lektioner utomhus är en annan faktor 
som lyfts fram i forskning inom området.66

Andra faktorer som lyfts fram i forskning om utomhuspedagogik och pekar på att 
lärare inte alltid känner sig bekväma i utomhussituationer är att de fortfarande 
upplever det svårt att tillämpa olika kreativa tillvägagångssätt i undervisningen i och 
med att prestation är en stor del av bedömningen i skolan. 67 Forskare ifrågasätter om
idrottslärare lämpar sig bäst för undervisa utomhuspedagogik i skolan där deras 
främsta intresse ofta handlar om fysisk aktivitet och de faktiska resultaten.68 Erik 
Backman skriver i sin avhandling att det saknas empiriska bevis för detta argument
men att det tidigare antagandet stöds av studier på idrottslärarnas habitus och 
förkroppsligade preferenser inom idrotten.69

Szczepanksi anser att när undervisningen flyttas ut ur klassrummet växer elevernas 
personliga ansvar till att införskaffa sig kunskapen. Även elevens engagemang till att 
insamla kunskap ökar.70 Elever som vistas i naturen visar även på ökade resultat när 
det handlar om egenskaper som koncentration och självdisciplin.71 Samtidigt är det 
viktigt att skapa en balans med vad inomhusklassrummet kan erbjuda för att generera 
ett intresse för valda aktiviteter. Elever som kan anses som stökiga och inte 
handlingskraftiga i en inomhusmiljö kan blomma ut i en utomhusmiljö.72 Barn som 
har tillgång till en större skolgård utvecklar ett mer variationsrikt förråd av lekar, 
samt utvecklar en ökad koncentrationsförmåga än de elever som har en mindre 
skolgård utan naturlig miljö.73 Utomhuspedagogik har påståtts ha kapacitet att
involvera alla elever i idrottsundervisningen. Undervisningen är barncentrerad och 
demokratiska värden utan krav på fysisk prestation eller konkurrens, och att det
därigenom skulle kunna bidra till social förändring.74 Forskning i idrott och hälsa 

                                               
64 Dillon, J. Richinsson, M. Teamey, K. Morris, M. Young Choi, M. Sanders, D & Benefeild, P. 
(2006) The value of outdoor learning: evidence from research in the UK and elsewhere, School of 
science review march
65 Ibid
66 Dillon, J. Richinsson, M. Teamey, K. Morris, M. Young Choi, M. Sanders, D & Benefeild, P. 
(2006) The value of outdoor learning: evidence from research in the UK and elsewhere, School of 
science review march
67 Woods, P., B. Jeffrey, G. Troman, and M. Boyle. 1997. Restructuring schools, reconstructing
teachers: Responding to change in the primary school.
68 Williams, A. P. (1994) Outdoor education and physical education in the National Curriculum.
Journal of Adventure Education and Outdoor Leadership, och  Davies, C. (1992) Youth, schools and 
National Curriculum with regard to outdoor education.
Journal of Adventure Education and Outdoor Leadership,
69 Backman, E (2010). Introduktion Friluftsliv: a contribution to equity and democracy in Swedish 
PE? : An analysis of codes in Swedish PE curricula
70 Szczepanski, A. (2008). Handlingsburen kunskap – Lärares uppfattningar om landskapet som 
lärandemiljö
71 Wells, Nancy M. & Evans, Gary W. (2003). Nearby Nature: A Buffer of Life Stress Among Rural 
Children. Environment and Behavior,
72 Ibid
73 Grahn, P. (2007): Barnet och naturen I: Utomhuspedagogik som kunskapskälla –
Närmiljö blir lärmiljö
74 Humberstone, B. (1993) Equality, physical education and outdoor education ideological
struggles and transformative structures. In J. Evans (ed.), Equality, Education and
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visar på upplevda svårigheter med att bedriva en rättvis undervisning. I de flesta fall 
gynnas pojkar och föreningsaktiva elever av idrottslärare. Genom utomhuspedagogik 
kan detta glapp minska bland annat genom att upplevelse och inte tävling ligger i 
fokus.75   

Fokuseringen på tekniska färdigheter i utomhuspedagogik har också kritiserats. 
Kritikerna menar att utomhuspedagogik har inre kvaliteter som att främja ett 
holistiskt lärande som innefattar en social, personlig och intellektuell utveckling. De 
menar därför att utomhuspedagogiken, som ett alternativ till övrig idrottsutövning, 
inte bör marginaliseras till att endast handla om färdighetsutveckling.76

De delar som betonas i läroplanen för idrott och hälsa är dans, friluftsliv, orientering, 
simning, ergonomi och nödsituationer vid vatten har en svag ställning i den mening 
att undervisning av dessa faktorer är marginaliserad.77  Det som istället tillåts 
dominera är populära sportaktiviteter från den svenska idrottsrörelsen och detta 
bidrar till en stark klassificering i ämnet för allmänhetens medvetande. Likheter kan
ses till det sätt Hunter diskuterar förhållandet mellan makro- (läroplan och politik)
och mikronivå (den levda erfarenheten) i idrottsundervisningen78 eller med
Kougioumtzis's beskrivning av idrott och hälsa som med en svag extern
klassificering och en stark inre klassificering.79 Backman menar då att om idrott och 
hälsa i Sverige på allvar fick högre klassificering skulle lärarna betrakta 
formuleringar i läroplanen som mer av en skyldighet att uppfylla än vad som nu 
verkar vara fallet.80

Det råder ingen tvekan om att flera forskare tror att utomhuspedagogik bidra till
högre grad av rättvisa och mindre betoning på konkurrens och fysiska prestationer i
idrottsämnet.81

                                                                                                                                    
Physical Education
75 Hunter, L. (2004) Bourdieu and the social space of the PE class: reproduction of Doxa
through practice. Sport, Education and Society,
76 Humberstone, B. (1993) Equality, physical education and outdoor education ideological
struggles and transformative structures. In J. Evans (ed.), Equality, Education and
Physical Education
77 Lundvall, S. and Meckbach, J. (2008) Mind the gap: physical education and health and the
frame factor theory as a tool for analysing educational settings. Physical Education and
Sport Pedagogy,
78 Hunter, L. (2004) Bourdieu and the social space of the PE class: reproduction of Doxa
through practice. Sport, Education and Society,
79 Kougioumtzis, K. (2006) Lärarkulturer och professionskoder. En komparativ studie av
idrottslärare i Sverige och Grekland [Teacher cultures and professional codes. A
comparative study of physical education teachers in Sweden and Greece], PhD thesis
80 Backman, E (2010). Introduktion Friluftsliv: a contribution to equity and democracy in Swedish 
PE? : An analysis of codes in Swedish PE curricula
81 Backman, E (2010). Introduktion Friluftsliv: a contribution to equity and democracy in Swedish 
PE? : An analysis of codes in Swedish PE curricula
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3 SYFTE
Vårt syfte med denna undersökning är att skapa en större förståelse över hur lärare 
ser på utomhuspedagogik i ämnet Idrott och hälsa, hur de använder sig av miljön 
utanför idrottssalen och vilka möjligheter och hinder det finns med denna pedagogik. 
Idrotten har i alla tider varit ett ämne som till stor del bedrivits utomhus och därför 
har detta väckt funderingar kring om uttrycket utomhuspedagogik är något 
idrottslärare använder sig av. Vår teoretiska ram utgår ifrån John Deweys tankar.  

3.1 Frågeställning
Vi kommer att utgå ifrån två frågeställningar:

1. Lärares definition av utomhuspedagogik?

2. Lärares upplevelser om utomhuspedagogik? 
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4 METOD
Den metod vi har valt att använda oss av är en kvalitativ undersökning i form av 
intervju med lärare i skolans verksamhet. Metod betyder ”en väg som leder till 
målet”.82 För att nå det slutgiltiga målet finns det flertalet vägar att gå där andra är 
bättre lämpande för just detta ändamål.83 Begreppet metod refererar till 
datainsamling såsom intervjuer, observationer och enkäter.84 För vår undersökning 
har vi valt att använda oss av en kvalitativ undersökning. Man kan likna en intervju 
vid ett samtal mellan två personer som delar ett gemensamt intresse och detta kan 
resultera i att kunskap utvinns ur samtalet.85 Likt Trosts benämning av en intervju är 
vi ute efter att undersöka respondenternas uppfattning och tankar vilket är målet med 
en kvalitativ intervju.86

4.1 Intervjuer
Vi har valt att använda oss av en strukturerad intervju då vårt mål är att komma åt 
vad lärare tänker i det valda ämnet. Om man är intresserad av att ta reda på en social 
grupps livssyn eller personliga uppfattningar fungerar en kvalitativ strategi bättre än 
en kvantitativ.87 Vi har valt att i förväg skicka ut våra intervjufrågor till våra 
respondenter, detta har vi gjort för att de ska få reflektera över ämnet innan intervjun.  

4.1.1 Kvalitativ undersökning
Kvalitativa intervjuer bygger på att frågorna är enkelt konstruerade och utförda men 
samtidigt skapar innehållsrika svar. Om dessa intervjuer faller väl ut så har 
författaren tillgång till ett rikt material till bearbetningen och har möjlighet att finna 
en rad olika intressanta skeenden, åsikter och mönster. Kvalitativa studier handlar 
om att försöka förstå och tolka människors syn på saker och ting.88    

4.1.2 Urvalsgrupp
Inom den kvalitativa metodteorin råder det delade meningar kring hur många och 
långa intervjuer som krävs för att få en tillförlitlig undersökning. Mellan fem och 
tjugofem intervjuer krävs enligt Kvale 89 medan Trost anser att antalet bör ligga 
mellan fyra och åtta intervjuer för att senare kompletteras vid behov.90 Vi har valt att 
genomföra fem intervjuer som tar cirka en halvtimma var. 

Det handlar om kvalitativa urval, vilka oftast är ändamålsenliga och beskrivs genom 
att välja de individer som kan ge den information vi eftersträvar.91 Valet av 
respondenterna utgick ifrån ett bekvämlighetsurval, genom att kontakta de 
närbelägna skolorna samt de skolor vi hade någon form av koppling till.  Vi valde att 
genomfört intervjuerna med fem gymnasielärare olika tätortskolor i sydöstra delen av 

                                               
82 Kvale. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. 
83 Jarlbro.(2000) Vilken metod är bäst – ingen eller alla? 
84 Fejes, A & Thornberg, R (red.) (2009). Handbok i kvalitativ analys. 1. uppl. 
85 Kvale. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. 
86 Trost, J (2005) Kvalitativa intervjuer.
87 Bryman, Alan (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. 1. uppl. 
88 Trost, J. (2005) Kvalitativa intervjuer.
89 Kvale. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun.
90 Trost, J. (2005) Kvalitativa intervjuer
91Hartman, Jan (2004). Vetenskapligt tänkande. Från kunskapsteori till metodteori.
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Sverige. Skolorna har skilda förutsättningar för att bedriva utomhuslektioner sett till 
av avstånd, yta och tillgänglighet. En närmare presentation av respondenterna, under 
fingerade namn, följer nedan:

Anna var den första respondenten som intervjuades och är en kvinna i 60-årsåldern. 
Hon arbetar på en centralt belägen skola med nära och goda tillgångar för att bedriva 
utomhusaktiviteter. 

Bosse, en man i 30-årsåldern, arbetade på en centralt belägen skola med varierad 
tillgång till utomhusvistelser utifrån parametrarna yta, tillgänglighet och avstånd.

Calle arbetade på en skola som låg centralt på orten och hade goda förutsättningar för 
utomhuslektioner i närmiljön. Calle är i 30-årsåldern.

Daniel är även han en man i 30-årsåldern som arbetar på en centralt belägen skola 
med goda förutsättningar för att bedriva lektioner utomhus i närmiljön. 

Den femte tillfrågade är Ellen, en kvinna i 30-årsåldern, arbetade på en skola i 
centrala stan med varierad tillgång till utomhusvistelser sett till tillgänglighet och 
avstånd. 

Samtliga tillfrågade tackade ja till att delta i undersökningen.

4.1.3 Platsen för intervjun
Vår önskan med intervjun är att denna genomförs i en avskiljd miljö där 
respondenten kan känna sig lugn och avslappnad. Detta ska vara på en plats som 
respondenten själv val och gärna avskiljt.   

Intervjun är ett möte mellan den som intervjuar och respondenten. Därför är det 
viktigt att det sker på en plats där det inte finns fler åhörare samt är fritt från störande 
moment. Det är viktigt att respondenterna känner sig trygg. Detta är något man bör 
ha med i problematiseringen kring om den intervjuade kunde svara i den mån som 
var tänkt.92 Nedan följer redogörelse för hur intervjuerna genomfördes med våra 
respondenter. Lärarna bär fiktiva namn för att kunna behålla anonymiteten.

4.1.3.1 Intervju med Anna
Intervjun med Anna genomfördes i anslutning till en idrottshall. Dock på en 
övervåning där publikinsläppet brukar ske vilket medförde att det blev en lugn och 
avslappnad miljö. Besökare till anläggningen beträder den genom golvplan så de 
störande momenten uteblev. Platsen valdes av respondenten.

Vi valde att återkomma till Anna för att komplettera de frågor vi tidigare ställde, 
samt ställa ett par nya frågor. Denna intervju skedde på Anna lärarrum utan avbrott 
eller störande moment.  

                                               
92 Trost, J. (2005) Kvalitativa intervjuer. 



20

4.1.3.2 Intervju med Bosse
Platsen för intervjun med Bosse, genomfördes på dennes arbetsplats, i ett 
sammanträdesrum. Däremot så var denna plats i anslutning till skolans ingång vilket 
gjorde att insynen var stor, dock var det en isolerad lokal från ljud utifrån. Dels så 
var det ett spring utanför rummet med lärare och elever som skulle ut och in i skolan. 
Mitt under intervjun blev vi störda av en lärare som kom in i rummet för att fråga 
efter en kod. Resterande tid av intervjun gick enligt planen. 

Även till Bosse valde vi att återkomma för att komplettera de frågor vi tidigare ställt. 
Detta skedde genom ett återbesök på läraren skola i dennes arbetsrum.

4.1.3.3 Intervju med Calle
Calle, intervjuades på dennes arbetsplats. Calle fick välja var och när intervjun skulle 
äga rum. Vi valde Calles planeringsdag för att på så sätt undvika eventuella avbrott i 
intervjun. Dagen i fråga hade Calle en praktikant som skulle vara med hela veckan. 
Calle hade en praktikant som närvarande under intervjun efter godtycke från 
samtliga. Calles arbetsrum låg förhållandevis avskilt och vi fick en lugn och behaglig 
miljö att genomgöra intervjun i. Det enda som märktes under intervjun var att några 
elever passerade utanför arbetsrummet för att ta sig till en närliggande 
undervisningssal. Men dörren till arbetsrummet var stängd så vi behövde inte avbryta 
intervjun. 

4.1.3.4 Intervju med Daniel
Daniel intervjuades på dennes skola. Intervjun ägde rum i ett grupprum på skolan 
och vi fick vara i fred under hela intervjun. Det fanns nästan inga elever på skolan 
eftersom de hade friluftsdag. Detta gjorde att vi fick en bra och lugn miljö att utföra 
intervjun på.  Det var respondenten som valde plats då denne hade bäst kännedom 
om lokalerna. 

4.1.3.5 Intervju med Ellen
Ellen intervjuades på dennas skola i ett avskiljt rum, vilket bidrog till att inga 
störande moment uppkom och att intervjun genomfördes i en välkänd miljö för den 
intervjuade. 

4.1.4 Genomförandet
Det är först när respondenten svarat på fråga som den som ställt frågan får en större 
förståelse hur frågorna tolkats. Efter detta kan processen att formulera om eller helt 
göra om frågorna för att öka sannolikheten att nå de mål som intervjuaren ämnat få 
svar på. 93

Vi utgick ifrån frågeformuläret som vi arbetat fram för att kunna dra de slutsatser vår 
forskning efterfrågat. Utifrån respondenternas tolkning av frågorna byggde vi på med 
följdfrågor för att hålla oss till det tänka ämnet samt att samla in information kring 
ämnet. Vid två tillfällen återkom vi till respondenterna för att få en återkoppling eller 
ett förtydligande.   

                                               
93 Larsson, S (1986) Kvalitativ analys – exemplet fenomenografi.
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4.2 Etik
Innan vi besökte skolan hade vi skickat ut frågor samt en liten presentation av vårt 
mål med vår frågeställning. Vi försäkrade även den intervjuade att det kommer att 
råda total anonymitet när vi arbetar med materialet både på detta papper men även 
när vi träffas. Inte heller information om lärarens skola kommer att redovisas 
någonstans för att det inte skall finnas en möjlighet att komma fram till vem den 
intervjuade är. 

Efter att den bandade intervjun var klar så bearbetades intervjun till textformat som 
senare sändes över till den intervjuade personen. Detta för att respondenten skulle 
känna sig trygg fick den möjlighet att godkänna eller ändra på denna produkt. Allt 
material vi fått in har vi försäkrat respondenterna enbart kommer behandlas av oss.

4.3 Bearetning av materialet
Kvalitativa undersökningar byggs upp genom tolkning och tematisering av 
materialet. Detta skapar på så sätt en helhet av forskningsområdet.94 Kärnan i 
analysen är jämförelsen av olika svar. Man söker ständigt efter likheter och 
skillnader. Det är genom att jämföra dessa skillnader som en uppfattning får en 
gestalt – genom kontrasten till andra uppfattningar ser man det karaktäristiska för en 
uppfattning. 95 Det bearbetade materialet tematiserades och kategoriserades till en 
början för att utefter detta brytas ner till mindre delar. Genom dessa mindre delar 
framkom olika röda trådar och meningsbärande enheter som var relevant till 
frågeställningarna. 

4.3.1 Tematisering och Kategorisering
Under processen där bearbetning av den insamlade data skett, har dessa analyserats 
för att utveckla de tänkta frågeställningarna. Efter alla intervjuer genomförts 
transkriberades dessa till pappersform, för att på ett enklare sätt kunna arbeta med de 
genomförda intervjuerna. Den nya information som införskaffats ställdes emot 
varandra för att få fram en relevant tolkning av de frågeställningar som 
undersökningen byggde på. Efter att denna process genomförts och var klar så 
ställdes den nya informationen mot den tidigare forskning för att på så sätt få ett svar 
på de frågor som ligger till grunden för undersökningen.

Processen att koppla relevant information till varandra skedde genom att märka 
liknande övergripande områden med olika färgers markeringspennor. Dessa områden 
var till grunden för den tematisering som materialet styckades upp i. Genom denna 
process gick det urskilja röda trådar. Efter denna process var avslutad lästes 
materialet igenom ännu en gång, fast i en tematisk uppställning för att finna 
meningsbärande enheter för att styrka det ställningstagande som påvisades. 

                                               
94 Patel, Runa. & Davidsson, Bo. (2003). Forskningsmetodikens grunder.
95 Larsson, S (1986) Kvalitativ analys – exemplet fenomenografi.
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4.4 Metoddiskussion 
En viktig faktor vilket kan påverka intervjuns kvalitet är respondentens dagsaktuella 
form.96 Den dagsaktuella formen kan vi inte påverka hos våra respondenter, men för 
att de skulle få en möjlighet att förbereda sig skickade vi, som tidigare nämnts, ut 
intervjufrågorna i förväg. 

En av riskerna med kvalitativa intervjuer kan vara om respondenterna påverkas på något 
sätt av intervjuaren och i stället ger de svar de tror att de förväntas att ge. 
Respondenterna vill kanske svara ”rätt” istället för att säga sanningen.97 Även att 
respondenten kan skapa sig en egen tolkning av den fråga som ställts och kanske då 
svarar på något helt annat än de som undersöks. 98 Detta kan grunda sig på hur 
respondenten tolkar utgångspunkten av undersökningen och hur undersökningen 
presenteras.  

Det finns ytterligare en risk med kvalitativa intervjuer. Respondenternas ord för att 
förklara en verklighet behöver inte alltid vara verkligheten.99 Man bör också tänka på att 
intervjuer tar lång tid att genomföra och bearbeta.100

En annan tanke som skall finnas med i metod processen är svårigheten att hålla sig vid 
sidan av respondenten och inte lägga de svar som efterforskas i deras mun. Även om det 
förs långa diskussioner av utredande karaktär för att nå målet med intervjun så kan 
resultatet vara långt därifrån. Svårigheten ligger i att inte förmedla det vi vill få svar på 
utan att koppla in vårt eget ställningstagande 101 Detta är ett tema som denna 
undersökning vidrört vid flertalet gånger i de resonemang som fört med respondenterna i 
och med att utomhuspedagogik tolkades på olika sätt. 

                                               
96 Björkdahl Ordell, S & Dimenäs, J (2007). Lära till lärare: att utveckla läraryrket - vetenskapligt 
förhållningssätt och vetenskaplig metodik. 1. uppl
97 Bryman, Alan (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. 1. uppl. 
98 Larsson, S (1986) Kvalitativ analys – exemplet fenomenografi.
99 Merriam, S. (1994). Fallstudien som forskningsmetod. 
100 Bell, Judith (2006). Introduktion till forskningsmetodik. 4., [uppdaterade] uppl.
101 Larsson, S (1986) Kvalitativ analys – exemplet fenomenografi.
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5 RESULTAT
Nedan följer en tematisk uppdelning av vårt resultat om utomhuspedagogik.

5.1 Lärarnas uppfattning om begreppet utomhuspedagogik
När frågan om utomhuspedagogik ställdes till respondenterna kom det fram två olika 
benämningar vi valt att lyfta; utomhuspedagogik samt ”utegympa”. De olika 
uppfattningarna om dessa begrepp och dess olika innebörder kommer att presenteras. 

5.1.1 Utomhuspedagogik – som ett lärande verktyg
Lärares uppfattning om begreppet utomhuspedagogik har en röd tråd vilken kommer 
att presenteras här. En beskrivning av denna form av pedagogiks innebörd lyder, ”att 
man använder miljön och knyter an till utbildningen”102. 

En av pedagogerna beskriver sin syn av utomhuspedagogiken på följande sätt:

jag tycker inte att det är utomhuspedagogik för att man sitter utanför skolan och 
kör katederundervisning ute till exempel. Utan att man använder någon resurs 
utomhus. För att göra det mer levande, göra det mer spännande, mer på riktigt. 
103

En pedagog (Bosse) hade inte reflekterat över begreppet innan och ansåg begreppet 
vara luddigt och saknar betydelse, medan en annan pedagog lyfte fram 
utomhuspedagogiken likt utomhusdagis och förskolor men inte direkt i 
idrottsundervisningen. Pedagogen påpekar dock att olika moment får en helt annan 
innebörd om dessa genomförs utomhus, exempelvis löpning på löparbanor eller 
fotboll på gräs. En annan syn på begreppet utomhuspedagogik förklarades genom 
(Ellen) att man flyttar ut verksamheten och tar tillvara på undervisningsmöjligheter 
som inte finns inne, exempelvis skiftande underlag och större möjlighet att gruppera 
eleverna. 

5.1.2 Idrott som bedrivs utomhus – ”utegympa”
Angående om det är en skillnad mellan utomhuspedagogik samt utegympa anser 
majoriteten av respondenterna en tydlig skillnad i begreppet. En förklaring vilket 
stämmer överens med majoritetens beskrivning av utegympa är följande, ”det kan 
vara vanlig idrott men befinner oss ute och gör det utomhus”104.

Samma moment som inomhus fast miljön förändras genom att man flyttar utomhus. 
Lärarna ser att själva aktiviteten genomförs utomhus och att miljön inte har någon 
påverkan av själva momentet. Likt en annan lärare som valde att lägga fram det, 
resonerade majoriteten av lärarna:

skillnaden tycker jag är att man använder resursen som finns på den här platsen 
man väljer att vara utomhus på.. då känner jag att man kan göra ett mer 
pedagogiskt upplägg än när man är ute och springer på löparspåret i idrotten.. det 
är kanske inte lika mycket utomhuspedagogik. 105

                                               
102 Intervju med Calle
103 Intervju med Daniel
104 Intervju med Calle
105 Intervju med Daniel
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En pedagog menar att med utomhusgympa finns det inte alltid ett behov för eleverna 
att vara ombytta, samt att de ofta kan vara aktiviteter vilka kan bedrivas på raster, 
exempelvis fotboll. Bosse menade på att det inte var någon skillnad mellan 
begreppen utegympa och utomhuspedagogik. 

5.2 Lärares upplevelser om utomhuspedagogik
Här framkommer resultatet för vad som framkom utifrån lärarnas upplevelser om 
utomhuspedagogik.

5.2.1 Lärares uppfattning om hälsans påverkan av 
utomhuspedagogik

Det framkommer i alla intervjuer det finns en positiv inverkan på hälsan att bedriva 
idrotten utomhus. 

Om man bortser från de pedagogiska anledningarna är det alltid en bra anledning 
att få lite frisk luft.106

Dessa tankar är återkommande i alla intervjuer och lärarna lyfter upp att det har en 
positiv effekt att komma ut i friska luften.

Andra effekter som lyfts fram av lärarna angående utomhusvistelse är att: 

vi sitter så mycket inomhus och det är faktiskt lite speciellt att få vara utomhus, 
man blir lite omruskad och klarar dagen lite bättre107

En av pedagogerna lyfter fram att, ”det är viktigt att komma ut och det är bra att lära 
sig att vara utomhus”108, något övriga läraren även ansågs vara betydelsefullt. 

5.2.2 Förutsättningar i en lärandemiljö utomhus  
För att lärandet skall bli det optimala så är förutsättningarna en viktig punkt. En av 
pedagogerna nämner exempelvis att, ”orientering, då bör man vara i skogen och så”. 
Alltså att man placerar den undervisningen man skall genomföra i en inlärningsmiljö 
vilket är anpassad för momentet. En annan pedagog pekar på samma sak genom: 

Det finns ju inget som säger att man inte kan vara inne men för det bästa lärandet 
tycker jag att man ska var i de rätta miljöerna109

En annan pedagog menar att upplevelsen är viktig för lärandet och talar om 
upplevelsebaserat lärande och menar också att det även gäller i andra ämnen. Det går 
att uppleva mer när undervisningen bedrivs ute än när den bedrivs i klassrummet. 

5.2.2.1 Fördelar
Det framkommer av respondenterna att det finns en del fördelar med att bedriva 
undervisningen i en utomhusmiljö. Så här förklarar en av pedagogerna det:

                                               
106 Intervju med Daniel
107 Intervju med Anna
108 Ibid.
109 Intervju med Bosse
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Desto fler krokar man kan hänga kunskapen på…alltså får man bygga en egen 
lägereld eller vad det ju kan vara.. sitter det troligtvis i mer än om jag ritar upp 
på tavlan hur en lägereld ser ut och vad man ska tänka på men sen är det ju alltid 
en kombination av det men eleverna lär sig på olika… men det öppnar nog upp 
för fler möjligheter att presentera kunskap på flera olika sätt tror jag. 110

Andra tankar som kommer fram är även fördelen att ”man blir lite omruskad och 
klarar dagen lite bättre”111. Andra pedagoger menar på ”att vara ute i friska luften ser 
jag som jättenyttigt och bra”112. Även tankar som ”att det finns fler möjligheter att 
göra andra saker ute” lyfts fram113. 

Respondenterna lyfter fram att fördelarna med att bedriva verksamheten utomhus är 
att man kan dela upp eleverna lättare, så att fler kan vara aktiverade på olika håll 
samtidigt. Detta medför att fokus ligger på elevernas prestation som är oberoende av 
varandra. 

Eleverna blir inte så uttittade av varandra utan de kan jobba på själva vilket är 
positivt, ta exempelvis friidrotten. Genomför man den inomhus så försvinner 
ytorna och köbildning skapas samt att färre momentet går att genomföra, detta 
medför direkt att ett tävlingsmoment skapas. 114

Dessa moment där elevernas prestationer exponeras för övriga klassen kan uppfattas 
som jobbiga för en del elever och på så sätt så minskar man denna effekt genom att 
flytta ut undervisningen. Dessa är några av de fördelar som presenterats men det 
finns även en del nackdelar som kommit fram från respondenterna.

Respondenterna belyser även:

Även om jag inte ser utomhuspedagogik som något då jag bara slänger in en boll 
så tränas trots allt automatiskt avståndsbedömning när eleverna får 
andra referenspunkter än de vant sig vid inomhus115

En respondent menar på att en fördel med att bedriva utomhuspedagogik är att 
referenspunkterna som finns i idrottshallen försvinner i en utomhusmiljö. Eleverna 
får lära känna miljön på ett nytt sätt genom en aktivitet de är trygga i.

5.2.2.2 Nackdelar
Majoriteten av våra respondenter menar att det inte finns några nackdelar med att 
vara ute, utan de väljer att kalla det för svårigheter istället. Daniel menar att:

Kanske inte egentligen nackdelar men jag kan se svårigheter i det, dels 
tidsaspekten, dels säkerhetsaspekten det är ju helt annorlunda än när man är i 
klassrum, det finns många fler saker att tänka på. 116
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Vidare menar en annan respondent att fokus kanske inte alltid ligger på läraren när 
man är ute, att det är skillnad på at vara inne och ute, i naturen händer det saker hela 
tiden. Liknande tankar förs fram av en annan respondent som menar på att det kan 
vara svårt att få ut instruktioner till eleverna när man är ute på grund av störande 
moment runtomkring. En respondent belyser samma sak:

det är många saker att tänka på som pedagog när man är utomhus som man inte 
behöver tänka på när man är inomhus. 117

Det handlar om att välja en bra plats för aktivitet, hur man samlar gruppen, hur man 
gör sig hörd, att man måste sätta upp lite regler för att få det att fungera. Dessa tankar 
framkommer från flera respondenter. Andra svårigheter som majoriteten av lärarna 
lyfte fram var att ett flertal elever inte deltog i undervisningen på grund av att de 
hade bristfällig klädsel. Antingen att de hade glömt eller inte ansåg sig ha kläder 
vilka var anpassade till denna form av undervisning. 

Respondenten lyfter även upp att utomhuspedagogikens möjligheter är 
väderberoende och ser detta som en nackdel:

Jag upplever att det är fler hinder för att det ska fungera under en lektion 
utomhus i idrott och hälsa. Kläder som inte är ändamålsenliga och elevers 
allergier är som värst under vår och höst då vi tenderar att vara ute. 118

Respondenten belyser även nackdelen med att det kan vara långa transportsträckor 
till de tänkta naturområden där undervisningen skall bedrivas.

5.2.3 Lokalisering – Skolans möjligheter
En respondent menar att det finns bra möjligheter till att vara utomhus. Att det finns 
närliggande aktivitetsområden skolan kan nyttja. En annan respondent menar att 
lektionstiden kan vara ett hinder. En lektion, vilken är på 80 min, är för lite tid för att 
hinna iväg. Detta kan man komma runt med hjälp av samverkan med andra lärare, 
för att få loss tid. 

Respondenten fortsätter och menar vidare att det finns stora möjligheter till 
användandet av utomhuspedagogik på dennes skola. Det beror dels på personligt 
intresse från respondenten och dennes kollegor. Respondenten menar att skolledning 
på denna skola ställer sig positiva till utomhusvistelse och att lärarna får 
uppbackning om de vill genomföra undervisningen utomhus. Andra respondenter 
delar inte dessa tankar utan menar istället att grönområdena är trånga om de delas av 
många klasser. Respondenten nämner också skolans anslag som i framtiden kan 
läggas på annat än att transportera skolans elever på friluftsaktiviteter som istället ska 
bedrivas på mer närliggande platser. En respondent menar att just platsen inte spelar 
så stor roll för just aktiviteten då de är vana att vara på olika plaster och man letar 
tills man hittar en bra fungerande plats för genomförandet av lektionen. Dessa tankar 
delar inte alla respondenter som istället menar tvärtom att platsen har väldigt stor 
betydelse ”Jag kan känna att hela idén är ju att göra det mer pedagogsikt, alltså 
autentiskt, på riktigt.. och då är platsen jätteviktigt”119.
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Flera av respondenterna delar samma uppfattning av utomhuspedagogiken tankar 
”Ja, man kan ju inte sitta inomhus och lära sig orientering - man måste ut.”120

En del av de pedagogiska moment som innefattar orienteringen går att genomföra 
inomhus men för att få en annan effekt av momentet flyttas de utomhus. 

5.2.3.1 Material – skola och elever
En respondent menar att alla har tillgång till en träningsoverall för att kunna vara 
utomhus på idrotten, om de vill. En annan respondent har en annan tanke om 
materialfrågan. Respondenten menar att eleverna har bristande kunskaper om vad 
man ska ha på sig när man ska vara ute på till exempel en idrottslektion, och att detta 
skulle vara brist på kunskap från hemmet och man får inte eller kan inte förutsätta att 
alla har bra grejer för att vara ute en lektion. Ytterligare en respondent menar att 
materialet kan vara viktigt när man har undervisning utomhus och att det är vissa 
saker som bör finnas vid olika moment: ”det är bara att ta fotboll som exempel, där 
tycker jag väl att man bör ha mål så att man får träna på det också.”121

Respondenten menar vidare att man kan känna avsaknaden av visst materiel när man 
ska ha lektion men att det inte är något större problem men menar samtidigt att om 
man har inomhusidrott så har man mycket mer material att välja bland. En 
respondent menar att denne har bra förutsättningar för utomhusvistelse på sin skola 
men kan ändå så problem med material och andra kostnader 

Det finns massa mer saker att tänka på. Transportproblem är en sak, för att ta ett 
exempel och kostnader i samband med det som att man ska ta sig till olika 
platser. Allting kostar, nu har jag fått ganska fria händer på den skolan jag är på 
men det kan helt klart vara ett problem. 122

Respondenten menar vidare att det kan se väldigt olika ut beroende på vilken skola 
man arbetar på. En annan respondent nämner också att det är viktigt att ta vara på 
den plats man väljer att vara på och se vad det finns för möjligheter med just den 
valda platsen. Till exempel att man använder sig av det materialet vilket erbjuds 
utomhus, kanske för att göra en hinderbana.  

5.2.3.2 Närmiljö
Närmiljön är en viktig del för att kunna bedriva utomhuspedagogiken utan att behöva 
transportera sig långa sträckor för att hinna med denna form av pedagogik.

Vad händer om vi fortsätter att exploatera och bygga ut på dehär finna tomterna 
längs vattnet i Kalmar, till exempel som det finns en diskussion av idag när de 
här arenorna försvinner… Vad för det för inverkan på folkhälsan och 
stadsbilden? 123

Respondenten menar vidare att det är jätteviktigt att ha tillgång till de rätta miljöerna, 
för att kunna bedriva moment som orientering och friluftsliv, bland annat. En annan 
respondent säger att den stora anledning till varför en speciell plats väljs för 
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undervisning, är just närheten. Ytterligare en respondent menar att det finns stora 
grönområden nära skolan men att det är många som ska samsas om dessa ytor vilket 
gör att det kan bli väldigt trångt. Problematiken beskrivs: ”Man kan inte lova 
eleverna att nästa gång spelar vi fotboll, för man kanske inte ha en yta att ha fotboll 
på.” 124

Respondenten menar också att det finns andra skogsområden de lätt kan ta sig till för 
att bedriva exempelvis orientering. Det krävs inte direkt en urskog för att bedriva de 
moment de ska göra utan de grönområden som närmiljön erbjuder är fullt för 
tillräckliga för de tilltänkta momenten. En annan respondent menar att ”det är ju lite 
uppfinningsfråga… ofta tänker man att måste rakt ut i bushen och då tar det alltid lite 
extra tid.”125

Respondenten följer upp med att man har bra platser tätt inpå sig och att man inte 
hela tiden behöver ta sig så långt för att hitta en plats och ger exempel på en bra 
platser för undervisningen, bara fem minuter från dennes skola.126        
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6 DISKUSSION
Nedan följer en diskussion där vi jämför vår bakgrund med vårt resultat och ställer 
dessa mot varandra. Rubrikerna speglar de frågeställningarna vi utgått ifrån. 

6.1 Lärarnas uppfattning om begreppet utomhuspedagogik
Efter intervjuerna med lärarna går det att uppfatta en skillnad mellan begreppen, 
utomhuspedagogik och att bedriva idrott utomhus i ämnet idrott och hälsa.

6.1.1 Utomhuspedagogik
Efter undersökningen gjorts ute på skolorna, går det slå fast att alla lärare inte
reflekterat över begreppet utomhuspedagogik i ämnet idrott och hälsa. Det första 
idrottsutövandet forskarna funnit kommer från det antika Grekland där utövarna 
utförde sin idrott utomhus, något även idrotten i skolan varit präglad av till viss del 
fram till idag.127 Av denna anledning kan detta relativt nya begrepp vara något vilket 
inte fäst sig inom idrottsämnet då utövandet i en utomhusmiljö varit så pass självklart 
att en begreppsdefinition inte har varit väsentligt. En lärare i vår undersökning menar
att utomhuspedagogik just för denna person handlar mer om utomhusdagis och de 
yngre åldrarna, fast fortfarande inte inom idrottsämnet. 

Fyra av fem respondenter hade reflekterat över vad begreppet stod för i ämnet idrott 
och hälsa. Vikten i de svar de levererade handlade om att undervisningen integreras 
med naturen och förutsättningar som följer. Likt Dahlgren och Szczepanskis 
begreppsdefinition av utomhuspedagogik bygger undervisningen på att ta nytta av de 
möjligheter naturen bidrar till och den förändring som sker i momenten när de utförs 
i en annan miljö.128 Våra svar var även liktydliga med Szczepanskis resultat rörande 
definition av utomhuspedagogik.129 I friluftsfrämjandets Ur och skur metod vilken
bygger på utomhuspedagogik förklaras det att elevernas möte med naturen skall 
skapa nyfikenhet och en ny infallsvinkel som en ytterligare dimension i 
lärandeprocessen.130 Dessa tankar faller väl ihop med John Deweys tankar om att 
skolan skall nära sig det samhälle man lever i och genom praktiska moment, 
”learning by doing”, lättare bearbeta olika problem som uppkommer.131 Vår 
definition av utomhuspedagogiken, vilka grundar sig på Dahlgren och Szczepanskis 
tankar, bygger på att eleverna skall få en möjlighet att praktisera olika moment i 
deras rätta miljö. Ser man till vad majoriteten av lärarna har svarat ser man tydliga 
likheter med de tankar tidigare forskning presenterats och går att förankras i Deweys 
teoretiska ramverk. När vädret tillåter så flyttas i de flesta fallen enligt lärarna en del 
av undervisningen ut till en helt ny miljö vare sig det är genomtänkt pedagogik eller 
bara för att. Vidare kan vi se i tidigare forskning att lärarnas pedagogiska val har 
betydelse för elevernas lärande. Pedagogernas medvetenhet och kunskaper om hur 

                                               
127 Ekeberg, J-E. & Erberth, B. (2000). Fysisk bildning – om ämnet idrott och hälsa. 
128 Dahlgren, L. & Szczepanski, A. (2005). Utomhuspedagogik – Boklig bildning och sinnlig 
erfarenhet  
129 Szczepanski, A. (2008). Handlingsburen kunskap – Lärares uppfattningar om lanskapet som 
lärandemiljö.
130 Ericsson, G.(2009) Lära ute – upplevelser och lärande i naturen - Friluftsfrämjandets handledning 
om upplevelser och lärande i naturen för barn. 
131 Dewey, J. (2005) Individ, skola och samhälle. 
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barn tar till sig kunskap i olika sammanhang har betydelse för hur pedagogerna 
skapar en god lärmiljö.132  

6.1.2 Idrott som bedrivs utomhus - ”utegympa”
”Bara för att” är något som lyftes fram av alla respondenter. Att bara flytta ut 
undervisningen utan en pedagogisk tanke kan inte få termen utomhuspedagogik utan 
hamnar under benämningen utomhusidrott eller ”utegympa”. Skillnaden mellan att 
bedriva utomhuspedagogik eller idrott utomhus var stor enligt de tillfrågade, i form 
av elevernas kunskapsintag. Att bara flytta ut samma moment vilket genomförts 
inomhus i form att spela fotboll upplevs inte som någon form av utomhuspedagogik 
av lärarna utan de kallar det för ”utegympa”. Lägger du däremot in andra moment 
vilka kan vara passa, skjuta eller ta emot bollen utanför själva matchmomentet,
hamnar det under utomhuspedagogiken, enligt respondenterna. Det upplevs att
matchmomentet blir en nyare form av pedagogik då förutsättningarna för bollens 
bana kan förändras i och med att underlaget ändras. Däremot handlar det om lärarens 
tanke med sin verksamhet och sitt mål med de moment som genomförs i vilket fack 
det skall placeras i. Ser man till Dahlgren och Szczepanskis begreppsdefinition av 
utomhuspedagogik vilken handlar om att ska lära sig av den förändring som sker i ett 
moment när det genomförs i en annan miljö 133 så bör det inte vara någon skillnad 
mellan utomhuspedagogik och ”utegympa”. Enligt Szczepanskis tidigare forskning 
inom ämnet påvisar resultatdelen att elevernas ansvar för kunskapsintaget ökar när 
man flyttar ut undervisningen.134  Förutsättningarna förändras när du byter miljö vare 
sig du gör övningar eller utför en spelsekvens. Därför borde all idrott som bedrivs i 
en utomhusmiljö benämnas utomhuspedagogik.

6.2 Lärares upplevelser om utomhuspedagogik
När vi tittar på våra intervjuresultat märker vi att det råder en viss skillnad i svaren 
vilket påverkar lärarnas uppfattningar om utomhuspedagogiken i undervisningen. 

6.2.1 Uppfattning om hälsans påverkan av utomhuspedagogik
Majoriteten av våra respondenter anser att det är bra att komma ut och bland annat få 
frisk luft. Detta kan styrkas med Wägeus påstående att människan mår bättre av 
friluftsliv, både fysiskt och psykiskt.135 I en svensk undersökning visade resultatet att 
daghem som tillämpade ”I ur och skur pedagogik”, vilket bygger på 
utomhuspedagogik, hade kortare sjukperioder. Undersökningen visade också att de 
vuxna var mindre trötta efter en arbetsdag.136 Samma hälsovinst återfinns i 
Szczepanskis forskning om lärares syn på utomhuspedagogik.137 I intervjuerna kom 
det fram att två av våra respondenter menade på att eleverna är inne väldigt mycket 
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under sina skoldagar och att de skulle må bättre av att få komma ut i friska luften 
under idrottslektionerna. Den generella uppfattningen är att det är bra för eleverna att 
komma ut och att det har en positiv inverkan på hälsan att verksamheten bedrivs 
utomhus. I resultaten kan vi också utläsa att en av våra respondenter menar på att 
eleverna klarar dagen bättre om de får möjlighet att få komma ut under dagen. I 
Szczepanskis studie, om lärarnas syn på utomhuspedagogik, framkom det att lärarna 
ansåg att det hade en ökad koncentrationsförmåga under och även efter en lektion 
som bedrivits utomhus.138 Studien i vår bakgrund från Dahlgren och Szczepanski 
visar på att barn som vistas ute mera har godare förutsättningar för ett hälsosamt liv 
än de barn som vistas mer inne. Fantasin, kreativiteten och harmonin vilket är 
förutsättningar för välbefinnande och hälsa utvecklas i en miljö där stadens brus och 
andra störande moment kopplas bort.139 Genom att koppla bort storskaligheten kan vi 
utveckla fantasi, kreativitet och harmoni vilka är viktiga förutsättningar för hälsa och 
välbefinnande.140 Kopplingar finns att ju tidigare barn kommer i kontakt med naturen 
desto mer fantasi och ökad kunskapstörst får de.141

    

6.2.2 Förutsättningar i en lärandemiljö
Naturens okontrollerade mönster skapar oförberedda och nya förutsättningar. 142 Med 
dessa tankar så är utomhusmiljön en arena vilken aldrig ser likadan ut då regn och 
andra yttre omständigheter kan påverka underlag och framkomlighet. En idrottshall 
är alltid sig lik, även om man kan bygga upp hinder med hjälp av redskap så är det 
ändå inte i den naturliga form utomhusmiljön bidrar till. Majoriteten av våra 
respondenter menar att man bör placera den undervisning man skall genomföra i en 
lärandemiljö vilken är anpassad för momentet. Detta kan styrkas med Calles citat om 
att befinna dig i den rätta miljön när man bedriver under visning:

På hur fler krokar man kan hänga kunskapen på…alltså får man bygga en egen 
lägereld eller vad det ju kan vara.. sitter det troligtvis i mer än om jag ritar upp 
på tavlan hur en lägereld ser ut och vad man ska tänka på men sen är det ju alltid 
en kombination av det men eleverna lär sig på olika… men det öppnar nog upp 
för fler möjligheter att presentera kunskap på flera olika sätt tror jag.  Calle

När vi läser detta tänker vi på hur man ska kunna skapa en bra lärandemiljö för våra 
elever, och vi upplever under våra intervjuer att detta är tankar vilka delas med våra 
respondenter. Liknande resultat framgår i Szczepanskis undersökning som menar på 
att man skall bedriva verksamheten så att eleverna kan greppa kunskapen för att 
kunna begripa den.143 Forskning pekar även på att pedagogernas attityd har en stor en 
påverkan på eleverna.144 Därför är det viktigt att pedagogerna presenterar de tänkta 
momenten utifrån väl genomtänkta pedagogiska val.
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Andra faktorer i samma tänk som lyfts fram i forskning om utomhuspedagogik och 
pekar på att lärare inte alltid känner sig bekväma i utomhussituationer är att de 
fortfarande upplever det svårt att tillämpa olika kreativa tillvägagångssätt i 
undervisningen i och med att prestation är en stor del av bedömningen i skolan. 
Liknade tankar kommer fram i lärarnas egna reflektioner. Tidigare forskare 
ifrågasätter även ifall idrottsläraren är den optimala läraren att bedriva 
utomhuspedagogiken då dennes fokus oftast ligger på prestationsstadiet. Dessa 
tankar delar inte respondenterna som istället lyfter fram att undervisningen som sker 
utomhus ger effekten att prestations i sig försvinner. Elevernas färdigheter bedöms 
inte av varandra på samma sätt då det finns fler ytor att vara på. I en idrottshall finns 
det en begränsad yta där flera moment skall genomföras och även den materiella 
delen skall finnas till hand. Om aktivitet istället flyttas ut till en naturlig miljö till
exempel friidrott till en friidrottsanläggning så kan flera olika stationer nyttjas.

Tanken är att genom en fantasiupplevelse, en spännande berättelse eller en konkret 
känslomässig situation, blir man mer motiverad att lära sig, och man kommer också 
bättre ihåg det man lärt sig.145 Bosse menar på att man blir lite omruskad av att vara 
utomhus och detta ska leda till att man klara dagen på ett bättre sätt. När vi tolkar 
omruskad menar vi på att det kan liknas vid en känslomässig situation vilket till 
exempel kan liknas vid en idrottslektion vilken bedrivs utomhus. Även i Ur och skur 
pedagogiken menar man på att barnens lärande främjas av naturen. Pedagogiken 
bygger på att barnen skall få hjälp i sin egen utveckling av sådant vilket kan 
återfinnas i naturen.146 En av våra respondenter menar att genom 
utomhuspedagogiken och att man är utomhus når ut till fler barn på samma gång och 
att fokus ligger på barnens prestationer. Forskning inom ämnet idrott och hälsa visar 
på upplevda svårigheter med att bedriva en rättvis undervisning. I många fall gynnas 
pojkar och föreningsaktiva av idrottsläraren. Genom utomhuspedagogik kan detta 
glapp minska, genom att upplevelsen ligger i fokus och inte tävlingsmomentet.147

Det råder ingen tvekan om att flera forskare tror att utomhuspedagogik bidrar till 
högre grad av rättvisa och mindre betoning på konkurrens och fysiska prestationer i 
idrottsämnet.148

I uppsatsen har vi tidigare nämnt att det inte står vilken form av friluftsliv skolan 
skall bedriva, vilket gör att det kan vara en spridning av vilka aktiviteter eleverna får 
ta del av. Samt att elever lär på olika sätt är värdet av variation i metoder och 
arbetssätt avgörande för om alla elever kommer att uppnå målen. Det är pedagogens 
uppdrag att välja metod och upplägg av skolarbetet så att det tillgodoser alla barns 
behov. 

                                                                                                                                    

145 Ekeberg, J-E. & Erberth, B. (2000). Fysisk bildning – om ämnet idrott och hälsa. 
146

Friluftsfrämjandet – Ur och skur (2010-04-27)
147 Hunter, L. (2004) Bourdieu and the social space of the PE class: reproduction of Doxa
through practice. Sport, Education and Society,

148 Backman, E (2010). Introduktion Friluftsliv: a contribution to equity and democracy in Swedish 
PE? : An analysis of codes in Swedish PE curricula
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Därför kan lärares tolkning utefter vad de själva gillar komma att begränsa elevernas 
intresse för ämnet om pedagogen inte väljer olika metoder och tillvägagångssätt för 
att tillgodose elevgruppens skilda intressen. 

I diskussionsdelen kan man peka på att lärare har lättare att göra som man tidigare 
gjort och vara i den miljö de känner sig trygga i. När betygen är en stor del av ämnet 
allt lägre ner i åldrarna blir det därför nödvändigt att bocka av vad de kan istället för 
”fritt skapande i skogen” som kan vara svårmätt kunskapsmässigt och i en situation 
man själv kanske inte känner sig lika trygg i. Lärare har stort tolkningsutrymme i 
läroplanen och det kan bidra till att egna specialintressen får företräde, om dessa nu 
inte är utomhuspedagogik. Det står inget i läroplanen om bollsporter men det står om 
aktiviteter utomhus. I och med lärares tolkningsutrymme kan man dra slutsatser att 
lärares egna intressen till stor del får styra utformningen av hur undervisningen 
bedrivs. 

Eftersom elever lär på olika sätt är värdet av variation i metoder och arbetssätt 
avgörande för om alla elever kommer att uppnå målen. Det är pedagogens uppdrag
att välja metod och upplägg av skolarbetet så att det tillgodoser alla barns behov. Här 
blir utomhuspedagogik ett viktigt redskap eftersom den utmanar den traditionella 
undervisningsmiljön vilken oftast begränsar sig till fåtal möjligheter. 
Utomhuspedagogik ger variation och nya möjligheter till lärande som inte 
klassrummet erbjuder.149 Även detta referat stärker ovanstående citat om att 
undervisning kan uppfattas bättre om den kan ta olika skepnader. Ska man bedriva 
undervisning utomhus måste man, vilket några av våra respondenter menar, vara väl 
förbered och man bör ha en noggrann planering. Nackdelar de lyfter fram är att det 
kan vara svårt att samla elever utomhus och att fokus ligger på många andra saker, 
när lärare ska förklara något eller ska ha en genomgång om nästa moment. I tidigare 
forskning av Szczepanski ansåg en del av lärarna att utomhusmiljön skapade en 
okontrollerad miljö där läraren hade svårt att ha uppsikt på alla elever.150 Även 
lärares känsla av egen otrygghet i att bedriva lektioner utomhus är en faktor som lyfts 
fram i forskning inom området.151

Ett annat dilemma som framkom av respondenterna och i Szczepanskis forskning var 
elevernas utrustning. Calle menade på att många elever inte kunde delta i 
idrottsundervisningen på grund av för dålig personlig utrustning. Eftersom 
utomhuspedagogiken bedrivs utomhus kan detta vara ett stort problem om inte 
eleverna har den rätta utrusning, som faktiskt krävs för att kunna var ute i alla väder, 
detta enligt våra spekulationer utifrån vårt resultat. Det finns föräldrar som inte 
skaffat eller har glömt kläder åt sin barn för dagens väder. 152 Elevers allergier är 
störst under vår och höst, det är då vi oftast är ute, detta gör att elever med allergier 
inte kan delta på lektionerna när vi är utomhus, menar Ellen.   

                                               
149 Ericsson, G.(2004). Uterummets betydelse för det egna växandet. i Lundegård, I, Wickman, P-O, 
Wohlin, A. (2004). Utomhusdidaktik.. 
150 Szczepanski, A. (2008). Handlingsburen kunskap – Lärares uppfattningar om lanskapet som 
lärandemiljö.
151 Dillon, J. Richinsson, M. Teamey, K. Morris, M. Young Choi, M. Sanders, D & Benefeild, P. 
(2006) The value of outdoor learning: evidence from research in the UK and elsewhere, School of 
science review march
152 Bünsow, K, Grahn, P, Söderström, M, Sundelin, C, Drougge, S och Wägéus, M. (1996) Friluftsliv 
& folkhälsa  -rapport nr 4.
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I vår underökning kom det fram att upplevelsebaserat lärande kan kopplas samman 
med utomhuspedagogik då Daniel menar att lärande och upplevelser utomhus hänger 
ihop på ett fördelaktigt sätt. Den tidigare forskningen inom upplevelsebaserat lärande 
är upplevelsen central vilken engagerar elevernas känslor vilka leder till att eleverna 
är mer motiverade till att lära.153 Det är viktigt att eleverna känner sig personligt 
berörda av det man genomför. Genom detta kan man väcka ett helt annat 
engagemang och glädje hos eleverna. 154 Begäret efter kunskap är en nyckel för 
motivation till ett livslånglärande.155

6.2.3 Skolans lokalisering och dess närmiljö
Skolans lokalisering och dess närmiljö går hand i hand, anser vi. Respondenterna 
arbetar på skolor vilka ligger centralt i mindre tätorter. Närmiljöns utformning kan 
därför vara ganska stor beroende på vilken stad du befinner dig och hur 
stadsplaneringen är uppbyggd. Majoriteten av våra respondenter upplever att deras 
skolor har en god närmiljö de kan bruka. Daniel menade dock på att det ibland kunde 
vara svårt att ta sig ut i närmiljön på de 80 minuters lektioner de hade planerade. Av 
detta att döma befinner sig inte skolan så pass nära en god och utvecklande närmiljö. 
I friluftsfrämjandets definition av utomhuspedagogik berörs just denna punkt om 
förflyttningar till närområden. Blir det för långa avstånd till ett bra närområde blir 
effekten av detta att lärandet försvinner för att nyfikenheten byts ut mot att de är 
jobbigt att ta sig fram till sitt mål samt att gnistan försvinner. 156

Däremot upplever vi av de svar respondenterna delgivit oss, menar på att det inte 
alltid är så tidskrävande och omfattade att bedriva verksamheten utomhus. Man har 
inte behovet av allt material som det kan upplevas utan man använder sig av skogens 
resurser. Något styrdokumenten för kursen idrott och hälsa satt upp som mål genom 
att eleverna skall:

fördjupar sina kunskaper om och i idrott och friluftsliv samt lär sig att ta ansvar 
för och utnyttja naturen för rekreation och friluftsliv157

samt

Väsentligt för ämnet är också att anknyta till de starka kulturella traditioner som 
finns i Sverige när det gäller att vistas i naturen. Ämnet bidrar på så sätt till att 
väcka engagemang för frågor som handlar om människans relation till naturen158

Tillgång till en god närmiljö i dessa sammanhang bidrar till att läraren enklare kan 
genomföra dessa moment utan att behöva lägga ner massa extra tid och resurser. En 
god närmiljö anser vi borde ligga till grunden för nyare skolors uppbyggnad för att 
förenkla möjligheterna att undervisa i utomhusmiljö. För eleverna att kunna se och 
lära det som de läser om i böcker eller genomföra aktiviteter i dess rätta 
sammanhang. Resultatdelen i Szczepanskis forskning nämner att majoriteten av 

                                               
153 Ekeberg, J-E. & Erberth, B. (2000). Fysisk bildning – om ämnet idrott och hälsa.
154

Lundegård, I, Wickman, P-O & Wolin, A (2004) (red.) Utomhusdidaktik
155 Wilson, Ruth A. (1997). The Wonders of Nature - Honoring Children's Ways of Knowing, Early 
Childhood News, 6(19).
156 Ericsson, G.(2009) Lära ute – upplevelser och lärande i naturen - Friluftsfrämjandets handledning 
om upplevelser och lärande i naturen för barn. 
157 Skolverket (2010-04-09). Ämnet Idrott och hälsa
158 Skolverket (2010-04-09). Ämnet Idrott och hälsa
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lärarna uppfattade att det bästa lärandet var där man hade båda delarna, vilket 
förenklas om dessa finns inom rimliga avstånd ifrån varandra. Det framkommer även 
att elever med en större och friare utomhusmiljö i anslutning till skolan genererar 
effekter som ökad koncentrationsförmåga, samt ett mer variationsrikt lekförråd.159

Friluftsliv handlar om att vistas utomhus i en ny miljö som skapar en naturupplevelse 
utan krav på prestationer.160 Exempelvis friluftslivet vilket nämns i kriterierna 
förenklas om det finns en närhet till en plats där dessa aktiviteter kan genomföras.

6.3 Sammanfattning
Lärarna ser en tydlig skillnad mellan att bedriva utomhuspedagogik, vilken speglar 
en tydlig pedagogiks tanke från läraren anser respondenterna och att bedriva idrott 
utomhus, som saknar en pedagogisk tanke enligt respondenterna, inom ämnet idrott 
och hälsa. Den tidigare forskningen inom utomhuspedagogiken stämmer väl överens 
med de uppfattningar de intervjuade lärarna uppgav om begreppet. Vi anser dock att 
klyftan mellan utomhuspedagogiken och ”utegympa” inte är stor utifrån vår 
definition som bygger på Dahlgrens och Szczepanskis teorier, att utföra momentet i 
dess rätta miljö. Däremot anser vi att ett moment kan ha flera ”rätta” miljöer. 
Tidigare forskning nämner inget om en skillnad mellan utomhuspedagogik och 
”utegympa”. Vi anser att det är samma sak då förhållandet för utövandet förändras i 
och med en miljöförändring. 

Respondenternas uppfattningar om hälsans påverkan när man är ute är att den 
påverkas positivt av utomhusvistelse men att de samtidigt inte har några starka 
belägg för att det faktiskt är så, det är mer en generell uppfattning. Majoriteten menar 
att det är bra för eleverna att komma ut och få lite frisk luft. En av våra respondenter 
menar på att det är bra för eleverna att lära sig att vara utomhus. 

För att utomhuspedagogik ska kunna bedrivas måste man som pedagog vara väl 
förberedd och strukturerad om det ska fungera. Respondenterna menar att om man 
ska vara ute och bedriva undervisning kräver detta mera än att vara inomhus. Det 
kräver mera av eleverna att vara utomhus, de måste ha den rätta utrustningen för att 
kunna vara utomhus, vilket en av våra respondenter menar att alla elever inte har. 
Det kan vara svårt att bedriva en lektion utomhus när elevernas fokus inte ligger på 
läraren, vid till exempel en genomgång, då det finns mycket mer störande moment 
utomhus än vad det gör när man är inne. 

Det krävs inte mycket tid eller ekonomiska resurser för att bedriva lektioner 
utomhus. Är man utbildad pedagog bör man kunna se möjligheter och använda sig av 
skogens resurser om man vill använda sig av utomhuspedagogik. Detta är något 
vilket även återfinns i styrdokumenten. Har man tillgång till närliggande 
skogsområden är detta en klar fördel då vissa lektioner är korta och man inte har 
möjligheten att transportera sig själv och klassen längre sträckor. Närmiljön är av 
stor betydelse.     

                                               
159 Szczepanski, A. (2008). Handlingsburen kunskap – Lärares uppfattningar om lanskapet som
lärandemiljö.
160 Larsson, H. & Meckbach, J. (2007). Idrottsdidaktiska utmaningar. 
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6.4 Förslag till vidare forskning
Vidare forskning inom ämnet kan vara att vända på det hela och fråga eleverna efter 
deras uppfattning om idrotten vilken bedrivs utomhus. Anser eleverna att de moment 
de genomför utomhus på idrottslektionerna är möjliga att genomföra inomhus på 
samma sätt eller skiljer det sig åt. Man kan ibland uppfatta under sina VFU perioder 
att eleverna inte riktigt reflekterar över varför de gör saker och ting i skolan och 
gäller det samma sak inom idrotten kan man fråga sig. Om man sedan tar detta ett 
steg längre och frågar eleverna ifall platsen för lärandet har en betydelse och hur en 
utomhusmiljö i detta fall uppfattas hade varit en intressant fråga att jobba vidare
med.
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BILAGA 1
Intervjufrågor

Allmänna frågor:

1. I vilka ämnen undervisar du i?

2. Hur länge har du varit lärare?

3. Har du varit på fler skolor än den du är på nu?

Intervjufrågor:

1. Vad känner du till om utomhuspedagogik?

- Vad är utomhuspedagogik för dig i ämnet Idrott och hälsa?

2. Vad är det för skillnader mellan ”utegympa” och utomhuspedagogik?

- Om det finns några skillnader?

3. Hur ser era möjligheter ut till användandet av utomhuspedagogik på din 

skola?

- Var är ni då och varför? Material?

4. Hur mycket av undervisningen bedriva ute?

- Varför?

5. Upplever du att lektionerna bedrivs mer ute nu är vad det gjordes innan?

- Varför tror du att det är så?

- Har innehållet förändrats?

6. Hur har platsen betydelse för olika aktiviteter?

- Vilka aktiviteter bedrivs ute?

- Varför bedrivs dessa ute och inte inne i gymnastiksalen?

7. Vilka fördelar finns det med lärande utomhus/inomhus?

8. Vilka nackdelar finns det med lärande utomhus/inomhus?

9. Om du måste välja, vilket av dessa lärande föredrar du?

- Motivera utifrån dig själv som lärare

10. Är det något mer som du skulle vilja tillägga?

11. Om det är något som vi skulle behöva komplettera i efterhand är det då okej 
att kontakta dig igen?


