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Den här studien utgår ifrån utomhuspedagogiken sedd både ur elevers och lärares perspektiv. 

Påverkningar som utomhuspedagogiken har på elever blir belysta och även de krav som ställs 

på pedagogen. Studien belyser förutsättningar som finns för att utevistelse ska bli 

genomförbart. Både fördelar och nackdelar som finns med utomhuspedagogik framträder i 

studien. Skillnader mellan hur ofta naturen används i undervisningen på låg- och 

mellanstadiet tags också upp. Metoden som är använd i studien är enligt kvalitativ 

forskningsprincip där fem olika pedagoger och sex olika elever intervjuas i grupp, med ett 

undantag. Intervjudeltagarna kommer från två olika skolor, varav en skola har utomhusprofil. 

I studien blir fördelar framhävda utifrån vetenskaplig litteratur. Vidare belyser 

intervjudeltagarna nackdelar i form av svårigheter och hinder. Resultatet visar tre 

förutsättningar som krävs för att utomhuspedagogiken ska bli givande. I studien dras 

slutsatsen att utomhuspedagogiken bidrar med goda påverkningar på elever. Dock visar 

studien att stort ansvar läggs på läraren och att kraven är större på mellanstadiet. Detta leder 

till en minskning av utomhusvistelse under lektionstid på mellanstadiet.  

Nyckelord: Utomhuspedagogik, learning by doing, förutsättningar och motivation 
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1  INLEDNING 

 

I skolans värld får eleverna befinna sig i en mängd olika miljöer. Lektioner i olika ämnen 

kräver olika material och därmed ibland olika miljö. Under en skoldag kan lektioner ha 

genomförts i ett flertal klassrum, exempelvis slöjdsal, idrottshall och fysiksal. Det sker även 

miljöombyte inne i klassrummet; eleverna får arbeta i lugnare miljö där individuellt arbete 

råder, de arbetar i större och mindre grupper där prat är tillåtet och ibland får de även 

förmånen att få arbeta i utomhusmiljö. Detta kan dock se olika ut beroende på skola, lärare, 

årskurs och så vidare.  

 

Utifrån egna erfarenheter som samlats under våra verksamhetsförlagda utbildningar på 

lärarutbildningen, har vi upplevt att skolor ofta är skickliga på att utnyttja de förmåner som 

finns inne i skolbyggnaden som till exempel datorsalar, grupprum och material. Något som 

däremot kommer i skymundan är det material som finns utanför skolväggarna; naturen. Vi 

upplever att skolan behöver bli bättre på att ta vara på de möjligheter som naturen ger för 

lärande. Naturen behöver heller inte begränsas till endast skogen, utan kan även vara 

stadsmiljö. Det bör dock påpekas att, utifrån vår erfarenhet, så är lågstadiet bättre på att 

förlägga undervisning utomhus och att det är senare i mellanstadiet som utomhus-

pedagogiken minskar. Detta är något vi vill ta reda på orsaken till. 

 

Vi anser att miljöbytet från klassrum till klassrum inte ger lika stor effekt som miljöbytet 

mellan klassrum och utomhus, eftersom att skillnaden inte är lika framträdande. Skillnader i 

lärmiljöer anser vi är bra för elevernas lärande då intresset troligtvis ökar. Att arbeta utomhus 

kan förhoppningsvis ge variation till undervisningen och även, på ett konkret sätt, 

sammankoppla teori och praktik. Att arbeta utomhus leder också till att eleverna får använda 

alla sina sinnen och hela kroppen. Detta tror vi gör att viljan att lära ökar och då även 

motivationen till att lära. 

 

Att vi brinner för detta ämne beror på att vi under våra verksamhetsförlagda utbildningar har 

mött många elever, främst i årskurserna 5-6, som vi uppfattat som omotiverade och 

ointresserade av skolan och undervisningen som bedrivs. Miljöombytet, främst det tydliga 

miljöombytet från klassrum till utomhus, kan förhoppningsvis bidra till ökad motivation hos 

eleverna. Detta är viktigt för oss att få djupare förståelse för eftersom att vi som framtida 

lärare har som största mål att få våra elever motiverade att lära. 

 

Med detta som bakgrund har vi valt att forska om hur utomhuspedagogik påverkar elevers 

lärande och vilka fördelar/nackdelar som finns. Vi kommer även titta på vilka förutsättningar 

som krävs för att kunna bedriva utomhuspedagogik. Vi vill även se ifall dessa förutsättningar 

bidrar till eventuella tidsmässiga skillnader mellan hur mycket låg- och mellanstadiet 

använder naturen som lärarrum till sin undervisning. 
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2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Vårt syfte med detta arbete är att få en förståelse för hur utomhuspedagogik påverkar elever ur 

ett antal perspektiv. Vi vill ta reda på vilka fördelar/nackdelar som finns med detta arbetssätt 

och sätta det i relation till hur det ser ut i skolverksamheten. Våra frågeställningar utifrån detta 

syfte är: 

 

- Hur påverkar utomhuspedagogik eleverna? 

- Vilka förutsättningar krävs för att genomföra utomhuspedagogik? 

 

Arbetet avgränsas genom att endast elever på mellanstadiet intervjuas. Dock kommer lärare 

som varit verksamma i både låg- och mellanstadiet intervjuas.  
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3 LITTERATURBAKGRUND 
 

Detta kapittel behandlar hur utomhuspedagogik påverkar elever och vilket ansvar som ligger 

på läraren. Kapitlet belyser hur lektioner kan integreras inomhus och utomhus, samt teoretiskt 

och praktiskt. Kapitlet tar även upp den sociala träningen, de olika hälsoaspekterna som 

medföljer och hur alla sinnen används utomhus. Även kontinuitetens betydelse framhävs och 

frågorna vad, var, hur, när och varför diskuteras. Vidare tags ledarens roll upp; vikten av 

erfarenhet, trygghet, en avvaktande och vägledande roll samt vikten av att ha eleven i fokus. 

Slutligen belyser kapitlet hur lärarens förväntningar påverkar eleven och hennes motivation 

till lärande.  

 

3.1 Läroplanen Lgr 11 

 

Att använda sig av naturen som klassrum och som hjälpmedel för att få en allsidig 

undervisning, där praktiskt arbete och samarbete är centralt är något som förespråkas mellan 

raderna i läroroplanen; Lgr 11, då den genomsyras av centralt innehåll, kunskapskrav och mål 

som berör utomhuspedagogik. I kapitlet Skolans värdegrund och uppdrag står det bland annat 

att:  

 
”Undervisningen ska vara saklig och allsidig” (Skolverket 2011:8). 

 

”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga 

skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska sträva 

efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen” (Skolverket 

2011:9). 

 

”En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera 

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

problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att 

arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.” (Skolverket 2011:9). 

 

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

kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala 

miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och 

arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling” (Skolverket 2011:9). 

 

Ämnen som tydligt kan integreras med utomhusvistelse är bland annat: bild, idrott, 

matematik, biologi, fysik, kemi, teknik, samhällskunskap, geografi, historia, religion och 

slöjd. Några punkter som tags upp i Lgr 11 är: 

 
Idrott och hälsa: 

”Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen 

under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv” (Skolverket 2011:51). 

 

Biologi: 

”Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med biologins begrepp, 

modeller och teorier samt förståelse för hur dessa utvecklas i samspel med erfarenheter från 

undersökningar av naturen” (Skolverket 2011:111). 

 

Fysik: 
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”Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och 

anpassningar till olika årstider” (Skolverket 2011:128). 

 

 

3.2 Utomhuspedagogikens påverkan på elever 
 

3.2.1 Integrering – teori och praktik 

Att genomföra undervisning utomhus är inget nytt fenomen, utan är något som har diskuterats 

i många år. En filosof som tidigt tar upp utomhuspedagogik är John Dewey som är grundaren 

till begreppet learning by doing. Med detta begrepp menar Dewey att lärande sker som bäst 

genom praktiskt genomförande. Undervisningen måste utveckla elevernas utforskarglädje, 

leklust och förmågan att arbeta praktiskt. Författaren hävdar att resultatet blir följande: ”Det 

konstgjorda gapet mellan livet i skolan och utanför reduceras; man blir motiverad till att ägna 

sig åt material och processer som samtidigt också är utbildande” (Dewey 1999:242). 

Kunskapen som eleverna tar in får då en koppling till vardagen och deras sätt att leka; 

praktiskt, konkret och materiellt (Dewey 1999). 

 

Att föra in barns sätt att leka i undervisningen bidrar positivt till barns utveckling då lek 

medverkar till högre intellekt. Barn får genom att leka, själv och tillsammans med andra, 

bättre fantasi då de får dela sina egna tankar och lyssna till de andra barnens tankar. De får 

också öva upp tanke- och problemlösningsförmågan när de samspelar med varandra, då 

meningsskillnader kan uppstå. Av denna anledning är det viktigt att elevernas sätt att leka, 

alltså deras verklighet, integreras med undervisningen i skolan (Bruner 1983). 

 

När lärare verklighetsanknyter undervisningen leder det till att elevernas kroppsliga 

delaktighet ökar då de själva får röra blomman istället för att se bilden i boken. Genom 

utomhusvistelse ökar också autenticiteten, då elever får vara fysiskt aktiva i miljön. Vidare 

leder detta, samspelet mellan kunskapen som lärs inomhus med erfarenheterna som fås 

utomhus, till större förståelse och djupare kunskap. Men det är också viktigt att nämna att 

bästa resultat fås om eleverna får ta del av olika miljö även utomhus; parken, skolgården, 

skogen och så vidare (Dahlgren & Szczepanski 2004).  

 

Dock får inte möjligheten att ta in naturen uteslutas. Att ta in fysiskt material från naturen till 

klassrummet kan vara en möjlighet till nya upptäckter. Materialet utifrån kan fungera som ett 

komplement till det material som finns i klassrummet, såsom böcker och datorer för att göra 

undervisningen mer verklighetsförankrad (Brügge och Szczepanski 2011). 

 

3.2.2 Trivsel – sammanhang – påverkan 

För att elever ska se sammanhanget, mellan inomhus- och utomhusvistelsen, är det viktigt att 

samspelet sker kontinuerligt och regelbundet. När utomhusvistelsen blir naturlig i skolan ökar 

tryggheten att vistas i skogen, som ibland kan uppfattas som otäck. När eleverna har kommit 

dit att de känner sig trygga kan de även börja utforska och upptäcka. Sammanhangen, 

exempelvis de olika stegen i fotosyntesen, blir tydliga i och med att eleverna ställer frågor. 

När eleverna förstår sammanhangen blir deras egen roll mer påtaglig och de förstår även hur 

de själva kan påverka naturen (Ericsson 2009).  

 

Det underlättar också för både elever och lärare om lektionerna utomhus följer en strukturerad 

planering och att det finns tydliga mål. Fem punkter som är viktiga att utgå ifrån är var, vad, 
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hur, när och varför. Var undervisningen tar plats är inte oviktigt utan det bör finnas en tanke 

bakom valet av miljö. Det ska finnas en lämplig koppling mellan läroplanens mål och 

undervisningsmiljön. Olika moment passar bäst i olika utemiljöer, till exempel i skogen, på 

stranden, i parken och så vidare. Vad som ska undervisas måste också reflekteras över. Det 

bör finnas en mening med att undervisningen sker utomhus; inte endast av anledningen att få 

frisk luft. Undervisningen bör ta plats utomhus om pedagogen anser att det är bästa platsen för 

lärandet. Hur lektionerna genomförs har stor betydelse för elevernas lärande. Genomförandet 

kan se olika ut från klass till klass, eftersom att barn lär in på olika sätt, däremot skapas 

likheter inom klasser. Det kan även se olika ut beroende på miljön och det kan se olika ut på 

grund utav lärarens erfarenhet och kunskap. Det viktiga är att du som pedagog ska kunna 

motivera varför du gjorde som du gjorde. Det är också viktigt att vara flexibel och anpassa 

tidpunkten för när utomhusvistelsen ska äga rum. Vid för dåligt väder blir förmodligen inte 

lektionen lika motiverande och det är då mer lämpligt att vara inomhus. Pedagoger måste 

även försöka förstå varför de genomför lektioner utomhus, vad det medför och vad som 

uppnås (Szczepanski 2007). 

 

3.2.3 Att använda alla sinnen  

Dagens forskare har tagit tillvara på Deweys forskning, främst hans begrepp learning by 

doing. Ericsson (2009) skriver om hur elever kan lära genom att göra, med inriktning på 

utomhusverksamhet. Hon hävdar att undervisning som sker inomhus inte får lika god effekt 

som undervisning som bedrivs utomhus. Detta på grund av att alla sinnen, känslor, 

värderingar och tankar berörs av upplevelsen som eleven får när han eller hon befinner sig 

utomhus och får använda hela kroppen. Eleven får varaktiga kunskaper eftersom att lärandet 

är resultatet av elevens egna upplevelser. 

 

När du är utomhus berörs alla dina sinnen ständigt. Du känner vinden, kylan, solstrålarnas 

värme. Du ser hur det börjar bildas knoppar på träden. Du känner doften från alla nyutslagna 

blommor och du hör fåglarnas kvitter. Du kanske även har tur nog att få smaka på vildvuxna 

hallon. Allt detta tillsammans bidrar till olika upplevelser, olika känslor och upptäckarglädje. 

Detta är viktigt att uppleva på egen hand, istället för att endast se bilder och förklaringar i 

klassrummet via dator eller bok. Det är också viktigt att nämna stimulansen som 

utomhuspedagogiken ger eftersom att hela kroppen används, något som är viktigt för god 

hälsa. (Brügge och Szczepanski 2011). 

 

3.2.4 Hälsosamma faktorer med utomhuspedagogik 

Att det skett en förändring med människans relation till naturen är allmänt känt. Det är inte 

lika naturligt att vistas utomhus. Naturen har istället blivit något som människan måste söka 

upp aktivt. Det är därför viktigt att skolan aktivt arbetar för att göra utevistelsen till något 

naturligt och självklart i undervisningen. Detta sker genom kontinuerlig utomhusvistelse. En 

anledning till att detta mål är så viktigt, är för att utomhusvistelse inte endast är bra för 

lärandet, utan det finns även hälsoaspekter (Ericsson 2009). Ett flertal positiva effekter för 

hälsan är: 

 

- Förebyggande mot benskörhet och fetma 

- Möjlighet till rörelse i större grad 

- Motorikövning och kroppsmedvetenhet 

- Psykisk hälsa och välbefinnande 

 



6 
 

De tre översta punkterna är mer påtagliga; eleverna är till exempel medvetna om att de 

springer, däremot är den sociala träningen inte lika tydligt synlig, men ändå finns den där 

(Dahlgren och Szczepanski 1997). 

 

3.2.5 Social träning 

Inne i skolbyggnaden, klassrumsväggarna och inom klassen skapas automatiskt roller, 

mönster och rangordningar. Dessa formas över tid och blir svårare att bryta ju längre tiden 

går. Eleven är medveten om rollen som den har i klassen och detta påverkar hur eleven ser på 

sig själv. Dess prestationsförmåga, färdigheter och brister blir synliga och mer påtagliga 

inomhus. Utomhusvistelse är ett sätt att bryta dessa mönster. Miljön och arbetsmomenten ser 

annorlunda ut och därmed förändras också rollerna, då andra förmågor efterfrågas. 

Exempelvis har Kalle svårt för att sitta still och koncentrera sig, och får då en störande roll i 

klassrummet. Utomhus finns det större utrymme att röra sig på och uppgifterna består ofta av 

samarbetsuppgifter som kräver rörelse och utforskning. I sådan miljö kan Kalles dolda 

kompetenser komma fram och hans roll i gruppen förändras. Vid samarbetsövningar stärks 

elevrelationer då eleverna får vara med om upplevelserna tillsammans. De får sedan 

reflektera, diskutera och analysera dem i grupp istället för att behålla tankar, åsikter och 

känslor för sig själva. Relationerna mellan eleverna kan också stärkas av att de tillsammans 

får lösa de problem som kan uppstå (Ericsson 2004). 

 

3.3 Ledarens roll 

 

3.3.1 Lärarens erfarenhet 

Läraren har ett stort ansvar för att det över huvud taget ska kunna vara möjligt att genomföra 

lektioner utomhus. Men då krävs det också erfarenhet, något som många lärare har alldeles 

för lite av. Lärarutbildningarna behöver bli bättre på att förbereda blivande lärare inför att 

undervisa utomhus. Som nämndes ovan (Trivsel – sammanhang – påverkan) är det viktigt att 

elever skapar en trygghet för att vistas i naturen. Detta gäller även läraren. Om läraren inte 

känner sig trygg i naturen omöjliggör det en trygghet hos eleverna, eftersom att elever gör det 

du gör och inte det du säger. En förutsättning för att läraren ska skapa sig en trygghet och ett 

självförtroende, att leda i naturen, är genom praktisk erfarenhet (Strotz & Svenning 2004).  

 

Ett sätt att öka tryggheten hos läraren kan vara att göra noggranna planeringar till 

utomhuslektionerna. Pedagogen får då något att luta sig tillbaka på. När pedagoger fått mer 

erfarenhet tenderar undervisningen dock att bli mer spontan. Utan erfarenhet kan det kännas 

som ett stort kliv att lämna klassrummet, där det finns tydliga ramar och möjlighet till 

överblick, till att gå ut i den oförutsägbara naturen där ramarna är betydligt större. För detta 

krävs ett visst mod av läraren, att i viss mån backa och ge mer ansvar till eleverna (Ericsson 

2009). 

 

3.3.2 Läraren – från styrande till medupptäckare 

För att utomhuslektionerna ska bli så givande som möjligt är det viktigt att eleverna får 

utforska och upptäcka på egen hand. Läraren får därför en mer avvaktande roll där läraren 

finns till hands som en vägledare. Som vägledare ger du eleverna förutsättningarna för att 

lärande ska kunna ta plats. Läraren ger eleverna en viss mån av ramar; aktiviteter, uppdrag, 

problemlösningar och så vidare. Utifrån dessa ramar får eleverna full frihet att utforska och 
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upptäcka. Deras lärande kommer då bygga på elevernas egna erfarenheter, upptäckter, tankar 

och känslor. Läraren går från styrande till medupptäckare (Ericsson 2004 och Ericsson 2009). 

 

Som medupptäckare är eleven i fokus. Det är alltså elevens upptäckter, funderingar och tankar 

som pedagogen vill ta vara på. När läraren till exempel ställer frågor bör de vara autentiska 

frågor som forskar efter vad eleven tror och tänker. Exempelvis kan frågorna vara: Vad får vi 

se om du lyfter på stenen? Hur tror du…? Hur skulle du beskriva…? med flera. Att ställa 

frågor till eleverna är lärarens största redskap. Det gäller dock att ta tillvara på elevernas 

upptäckter för att som pedagog ge vidare kunskap som eleverna ännu inte besitter. Lärandet 

blir då naturligt istället för styrt (Ericsson 2009) 

 

Läraren måste också tänka på vilka förutsättningar denne ger för dynamiken i klassen och 

upplägget av undervisningen. Läraren bör alltså tänka på hur grupperna delas in och på dess 

storlek beroende på uppgiften och miljön. Som lärare är det också viktigt att tänka på hur 

denne inleder en lektion som fångar elevernas intresse, vilken nivå huvuduppgiften läggs på 

och vidare på hur säcken knyts ihop. Lektionerna bör bygga på aktiviteter och en nivå som 

alla elever klarar av, för att förebygga känslan av misslyckande (Ericsson 2009 och Ericsson 

2004). 

 

3.4 Motivation till lärande  

 

Känslan av misslyckande kan ha lärarens förväntningar på eleven som ursprung. Detta är känt 

som Pygmalioneffekten. Begreppet innebär att förväntningarna som finns på individen också 

påverkar individens prestationer. Det blir en självuppfyllande profetia. Elever som har höga 

förväntningar på sig är mer motiverade under lektionerna. Detta på grund av att de får beröm 

och bekräftelse av läraren, något som alla elever eftersträvar. Elever som däremot har låga 

förväntningar på sig och inte får bekräftelse ifrån läraren blir till slut omotiverade att 

anstränga sig. Deras prestationer blir alltså sämre än vad de kunde varit. Detta, lärarens 

förväntningar, har en avgörande betydelse för elevens nuvarande motivation och framtida 

motivation för lärande. ”Det är i det här sammanhanget som frågan om motivation och 

motivationsarbete måste ses” (Jenner 2004:10). 

 

Att få elever motiverade är något som lärare ständigt arbetar med. Eftersom att alla elever lär 

på olika sätt är det därför viktigt att ha varierande arbetsmetoder för att fånga upp alla elever. 

Om skolan endast bedriver traditionellt arbetssätt kan det vara svårt att få eleverna 

motiverade, vilket leder till passiva och likgiltiga elever. För att undvika detta är det alltså 

viktigt med variation, något som naturen erbjuder. Ute kan eleverna stimuleras på olika sätt, 

de kan få känna lugn, spänning och frihet (Ericsson 2004). 

 

När eleverna ges chansen att arbeta praktiskt med att upptäcka och utforska fritt i naturen, då 

de får vara upptäckare, ges motivation som i slutändan ger lärande, dessa är tre steg som är 

beroende av varandra (Dewey 1999 och Ericsson 2009). 

 

3.5 Internationellt perspektiv 

 

Att uteverksamhet ses som något socialt och lärorikt är även erkänt i Storbritannien. Men ett 

dilemma som råder där är att många lärare anser att utomhusvistelse är något positivt, men 

tidsbristen kommer emellan. En anledning som lärarna i Storbritannien anger är att läroplanen 
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innehåller så pass många mål att de inte hinner lägga tid på ytterligare planering, som 

utomhuspedagogiken kräver. På grund av detta synsätt har ett projekt designats för att 

uppmuntra lärarna till att se utomhuspedagogiken som något som bör integreras i den 

traditionella undervisningen, i motsats till något som ligger utanför den traditionella 

undervisningen. Det är dock viktigt att påpeka att det finns delade uppfattningar om hur stor 

del utomhuspedagogiken borde få i skolverksamheten. En uppfattning är att utomhus-

pedagogiken ska vara ett komplement till den traditionella undervisningen, alltså något som 

sker parallellt. En mer extrem uppfattning är att den utomhuspedagogiska undervisningen helt 

och hållet ska ersätta den traditionella undervisningen (Rea & Waite 2009). 

 

3.6 Sammanfattning 
 

Eftersom att alla barn lär på olika sätt är det viktigt med variation i undervisningen för att 

fånga upp alla elever. Utomhuspedagogiken är en möjlighet till det. Att genomföra lektioner 

utomhus blir ett komplement till lektionerna inomhus; en koppling mellan teori och praktik. 

Utomhus får eleverna använda alla sina sinnen vilket gör att intrycken och inlärningen blir 

mer omfattande. Det blir också elevernas egna erfarenheter som inlärningen bygger på. 

Kunskapen blir då enklare att relatera till. Utöver sina sinnen får eleverna även använda hela 

kroppen vilket är viktigt för hälsan och människan då utomhusvistelse inte längre har lika stor 

del av vardagen. Sammanhållningen i klassen kan öka då lektionerna ofta bygger på 

sammarbete och diskussion. De roller som eleverna har inomhus kan även förändras vid 

utomhuslektioner och andra förmågor kan bli synliga.  

 

För att allt detta ska bli möjligt krävs kontinuerlig utomhusvistelse, då de innan nämnda 

påverkningarna inte kan uppnås efter endast en lektion. Eleverna måste bli trygga i naturen för 

att våga upptäcka och utforska. När de väl känner sig trygga kan de börja se sammanhang och 

även få en förståelse för deras egen roll och deras påverkan. Här läggs stort ansvar på läraren.  

 

Läraren behöver fundera kring frågorna vad, var, hur, när och varför. Pedagogens egen 

erfarenhet och trygghet blir viktig för elevernas förhållningssätt till utomhuspedagogik. 

Samtidigt är det viktigt att läraren intar en avvaktande roll där denne är medupptäckare och 

vägledare, som är ute efter elevens tankar, upptäckter och känslor. Vad som blir avgörande för 

lärandet är vilka förväntningar som läraren har på eleverna, eftersom att förväntningarna 

påverkar eleven och hennes motivation till lärande.  
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4 TEORIANKNYTNING 
 

I det här kapitlet beskrivs den teori studien utgår ifrån. Två nyckelbegrepp som studien har 

som utgångspunkt är Learning by doing av John Dewey och Motivation och 

motivationsarbete av Håkan Jenner.  

 

Teorins, learning by doing, kärna är att kunskap fås genom aktivt deltagande. En stor del av 

den kunskap som läraren förmedlar i undervisningen bör på ett konkret sätt förmedlas på nytt, 

men med fysiskt material där elevernas alla sinnen berörs. De kan få känna, lukta, se, smaka 

och eventuellt höra lärostoffet. Lektioner, som tar tillvara på elevernas alla sinnen, medför att 

hela eleven blir engagerad då hela kroppen används. Rörelse under lektioner uppfattas oftast 

som något störande som måste upphöra. Men när en elev kommer till skolan har denne med 

sig både sitt medvetande och sin kropp; de båda måste integrera. Då kroppen är i behov av 

rörelse har den svårt för att undvika kroppsaktivitet under en längre tid. Den kan då komma 

till uttryck som meningslöst stojande. Därför är det viktigt att undervisningen emellanåt 

innehåller fysisk aktivitet (Dewey 1999).  

 

Att hela kroppen används räcker dock inte. Den frihet som lärandet främst är beroende av är 

friheten att tänka själv, utforska, ifrågasätta och kritiskt granska, både i grupp och som enskild 

individ (Dewey 1997). Utan dessa moment blir elevernas erfarenheter, som de får i skolan, 

meningslösa då de inte förstår kopplingen mellan orsak och verkan. För att de ska få en 

mening krävs det att eleverna analyserar och reflekterar över sambanden mellan handling och 

konsekvens. När sambandet är synligt befästs kunskap (Dewey 1999).  

 

Fysisk aktivitet och tänkande skapar meningsfulla erfarenheter och erfarenheterna skapar i sin 

tur motivation. När lektioner bygger på fysisk aktivitet och tänkande engageras hela eleven 

och erfarenheten får en mening eftersom att eleven har fått kunskapen om den; hon förstår 

helheten och cirkeln sluts. Att förstå helheten är att förstå syftet som ligger bakom orsak och 

verkan (Dewey 1999).  

 

På detta sätt blir undervisningen meningsfull för eleverna och den inre motivationen ökar. 

Den inre motivationen bygger på kunskapssökande och självförverkligande till skillnad från 

den yttre motivationen som bygger på belöningar. För att elever ska kunna bli självgående och 

se meningen med undervisningen är det den inre motivationen som lärare behöver lägga fokus 

på (Jenner 2004).  

 
Detta sker bäst genom att man utgår från elevernas perspektiv, erbjuder fler val och försäkrar sig 

om att uppgifterna är tillräckligt utmanande och intressanta. Därigenom stimuleras elevernas 

kreativitet, kognitiva flexibilitet och begreppsmässiga förståelse (Jenner 2004:61) 

 

Cirkeln är nu sluten då eleven genom fysisk aktivitet och tänkande upplever meningsfulla 

erfarenheter, som till slut leder till inre motivation och lärande (John Dewey 1999). 

 

4.1 Sammanfattning 
 

Studien utgår ifrån John Deweys begrepp Learning by doing av den anledningen att begreppet 

på ett logiskt sätt kan kopplas till utomhuspedagogik då båda begreppen förespråkar att elever 

bör arbeta praktiskt och med hela kroppen. Under utomhusvistelse används som sagt hela 

kroppen då eleverna får arbeta praktiskt, vilket medför att alla sinnen används. Detta leder till 
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djupare inlärning. Eleven får känna, höra, lukta, smaka och se utomhus. Detta skiljer sig från 

hur det ofta ser ut inomhus, där eleverna endast får se i boken. Detta som utomhus-

pedagogiken ger sammanfattar det John Dewey menar med begreppet Learning by doing. 

Vidare utgår studien ifrån ytterligare en teori som påverkar elevers inlärning; Håkan Jenners 

teori om motivation. Han menar att elevernas motivation har en avgörande roll för deras 

inlärning. Då utomhuspedagogiken medför en djupare inlärning pekar detta mot att eleverna 

blir mer motiverade under utomhuslektioner, dels på grund av att alla sinnen berörs men även 

då utomhuspedagogiken erbjuder varierande arbetssätt. Dessa två teorier; Learning by doing 

och motivationsteorin är två huvudpelare för studien och det är dessa två begrepp som arbetet 

kommer utgå ifrån.  
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5 METOD 
 

5.1 Metodansats 

 

För att kunna få svar på frågeställningarna på bästa sätt utgår studien från en kvalitativ 

arbetsmetod, i form av intervjuer. Två olika skolor besöktes, där lärare och elever på 

mellanstadiet intervjuades. Anledningen till att just intervjuer valdes istället för exempelvis 

enkäter, var på grund av att genom intervjuer kunde resultatet bli mer djupgående, då 

möjligheten till följdfrågor fanns, något som den kvantitativa metoden med enkäter inte 

erbjuder i samma grad. 

 

Kvalitativt arbete kan beskrivas med tre olika punkter. Till att börja med innebär kvalitativt 

arbete att undersökaren försöker sätta sig in i objektets situation. I vår undersökning skedde 

detta genom att vi begav oss ut på skolorna och samtalade med elever och lärare. När 

samtalen skedde på plats fanns det utrymme för diskussion, följdfrågor och spontana sidospår. 

Samtidigt blev deras skolmiljö och deras personligheter tydliga för oss, även om det endast 

var ytligt. Därmed skapades en uppfattning om objektens åsikter och uppfattningar och även 

vad de grundar sig i. Detaljer blev i och med detta synliga för oss då eleverna/lärarna och 

deras kroppsspråk blev synliga, då deras tonläge hördes och då vi ”kände” deras attityder 

gentemot ämnet utomhuspedagogik. Den tredje och sista punkten handlar om undersökarens 

flexibilitet. Under en intervju kan undersökaren hoppa över frågor, från intervjuguiden, som 

redan besvarats, gå djupare in i en fråga och lägga till följdfrågor. Undersökaren kan även i 

små pauser kontrollera att objekten förstår frågorna (Bryman 2011). 

 

Dessa tre punkter som förklarar kvalitativt arbete blev anledningen till att intervjuer är 

metodvalet för denna studie. Metoden erbjuder både bredd och djup. Objektens situation 

tydliggörs då åsikter, tankar och miljön blir synlig. Detaljer blir synliga då tonläge, 

kroppsspråk och attityder hörs och syns, eftersom att intervjuaren får ett personligt möte med 

objektet. Slutligen är intervjuer flexibla då intervjuaren har möjligheten att gå djupare in på 

specifika frågor eller gå vidare till nästa fråga.  

 

5.2 Etiska principer  

 

Vid svensk forskning finns det även etiska principer som måste följas. Principerna delas in i 

fyra olika punkter: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att undersökningens deltagare ska få tydlig 

information om undersökningen, dess moment och syfte. Deltagarna ska bli informerade om 

att deltagandet är frivilligt och att kan avbrytas vid önskan. Samtyckeskravet innebär att 

deltagarna, och eventuell vårdnadshavare till minderåriga, godkänner deltagandet.  

Konfidentialitetskravets innebörd är att uppgifterna om deltagarna ska hållas hemliga och vara 

oåtkomliga för obehöriga. Den sista etiska principen; nyttjandekravet, går ut på att den 

information som samlats in om deltagarna endast ska användas till undersökningens ändamål 

(Vetenskapsrådet 2002). Vi återkommer till detta i genomförandet. 
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5.3 Urval  

 

De två skolor som besöktes är lika på många sätt. De är båda medelstora skolor med cirka 300 

elever och är belägna i utkanten av en medelstor stad med cirka 80 000 invånare. De båda 

skolorna ligger nära skogen och har alltså goda möjligheter till utomhusvistelse. Den 

nämnvärda skillnaden mellan skolorna är att den ena har utomhuspedagogik som profil, dock 

i mindre grad i nuläget. Anledningen till att dessa två skolor valdes var för att vi i den ena 

skolan hade genomfört verksamhetsförlagd utbildning och kände därmed både lärare och 

elever i klassen som intervjuerna senare genomfördes i. Den andra skolan valdes på grund av 

dess utomhusprofil som förhoppningsvis skulle bidra med kunskap och erfarenhet om ämnet.  

 

Både lärare och elever intervjuas i undersökningen. Tanken var att tre lärare respektive tre 

elever på vardera skola skulle intervjuas. Anledningen till att just detta antal intervjuer 

bestämdes var på grund av att intervjuer helt enkelt är tidskrävande. Men förhoppningen var 

att efter 12 genomförda intervjuer skulle det finnas en god utgångspunkt till ett resultat.  

 

Både lärare och elever intervjuades eftersom att målet var att få se på ämnet ur två olika 

perspektiv, för att få så god förståelse som möjligt. Förhoppningen var även att det skulle 

hjälpa studien att få svar på frågan ifall utomhuspedagogiken minskar i högre ålder.  

 

Tre pojkar och tre flickor ur årskurs sex intervjuades. Anledningen till att tre elever av vardera 

kön intervjuades var för att se eventuella skillnader i svaren. Exempelvis för att se ifall det 

fanns skillnader i deras förhållningssätt till naturen. Lärarna gjorde ett strategiskt urval då de i 

förväg valde vilka elever som skulle intervjuas. Anledningen till att dessa elever valdes var 

enligt lärarna att eleverna var öppna och duktiga på att samtala. Eleverna var även enligt 

lärarna olika då de hade olika åsikter och intressen, både i skolan och utanför skolan. På 

skolan med profil poängterade även lärarna att de tre eleverna som valdes till intervjun var 

färdiga med lektionsuppgifterna, som resten av eleverna skulle arbeta med, under tiden som 

intervjun genomfördes.  

 

5.4 Genomförande 
 

Under arbetets gång har en intervju-guide skapats parallellt med att mer kunskap erhållits 

under tiden som litteraturbakgrunden skrivits. Under tiden som litteraturen lästes dök nya 

tankar och frågor upp då ämnet blev uppmärksammat ur olika synvinklar. Därmed har frågor 

lagts till och tagits bort. Frågorna delades upp i tre delar; intresset för naturen, intresset för 

skolan och intresset för utomhuslektioner (se bilaga A). Efter en sista revidering av 

intervjuguiden kontaktades rektorerna på de valda skolorna för att få ett godkännande till att 

intervjua. 

 

När rektorerna gett sitt godkännande kontaktades lärare på mellanstadiet för att se vilka som 

kunde ställa upp på intervjuer. När lärarna i sin tur gett sitt godkännande valde de ut elever 

som kunde intervjuas. För att processen med godkännande från föräldrar skulle gå fortare 

mailades föräldrabrevet till lärarna, som sedan lämnade ut breven till eleverna. När vi sedan 

kom till skolorna för första gången hade eleverna hunnit få ett godkännande av 

vårdnadshavarna och alla deltagare; lärare och elever, kunde intervjuas på samma dag. 

Intervjuerna delades upp på två dagar; ena skolan en dag och den andra skolan en annan dag.  
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Intervjuguiden skickades inte ut till intervjudeltagarna i förväg utan endast studiens 

inriktning. Anledningen till detta var att samtalen skulle bli spontana och att svaren inte skulle 

påverkas av andra. Hade intervjuguiden skickats ut i förväg hade deltagarna fått tid att samtala 

med andra kollegor, klasskamrater och föräldrar. Det hade kunnat leda till att intervjuerna inte 

blev lika personliga då andra människors tankar och åsikter undermedvetet hade kunnat 

påverka intervjudeltagarnas svar. Med det här tillvägagångssättet, då intervjudeltagarna fick 

höra frågorna för första gången under intervjun, blev svaren spontana och personliga vilket 

öppnade upp för diskussion. 

 

5.4.1 Skola utan profil 

Grundtanken med intervjuerna var att de skulle ske en-och-en.  Vi fick vara flexibla och ändra 

denna grundtanke till att istället genomföra gruppintervjuer, på grund av skolans tidsbrist. 

Tidsbrist är en av de anledningar som Bryman (2011) ger för gruppintervju. Dock med 

undantag från en lärare vars intervju genomfördes enskilt.  

 

Vid intervjuerna satte sig alla deltagarna vid ett runt bord i ett grupprum. Samtalen inleddes 

med en kort förklaring av vad sekretessen innebär och vad intervjun skulle handla om. För att 

lättare komma ihåg vad som sades spelade vi båda in samtalen i samtliga intervjuer, efter att 

först fått det godkänt av deltagarna. Vi förklarade att det endast var vi som skulle lyssna på 

inspelningarna och att de skulle raderas efter att arbetet var färdigställt.   

 

Den första intervjun med de tre eleverna tog cirka 45 minuter och var väldigt avslappnad och 

innehållsrik. Under detta samtal var det en pojke och två flickor som intervjuades. Eleverna 

svarade i turordning, men längre in i samtalet vågade eleverna mer och mer inflika med tankar 

och intervjun slutade mer som en diskussion, med viss vägledning från oss i form av 

intervjuguiden och spontana följdfrågor. Andra intervjun med två av lärarna tog cirka 25 

minuter. Detta samtal liknade mer en intervju där samtalet var styrt av oss. Den sista intervjun 

på denna skola skedde enskilt med den tredje och sista läraren. Intervjun tog cirka 30 minuter 

och var mer avslappnad och utförlig.  

 

5.4.2 Skola med profil 

Även på denna skola genomfördes gruppintervjuer, men nu på grund av att förutsättningarna 

för en likvärdig intervju skulle bli densamma. De tre elever som intervjuades var två pojkar 

och en flicka. Även här satt sig alla deltagare kring ett runt bord och samtalet inleddes med en 

kort förklaring av intervjuns syfte och om sekretessen som följs. Även på denna skola 

spelades samtalen in efter godkännande.  

 

Eleverna som intervjuades på denna skola hade vi ingen relation till sedan innan vilket vi tror 

gjorde att samtalet inte blev lika avslappnat och öppet. Eleverna gav korta svar och kändes 

emellanåt blyga, men innehållet kändes ändå relevant. Intervjun tog cirka 17 minuter.  Den 

andra intervjun skedde med två lärare, istället för tre, på skolan och var mycket givande. 

Anledningen till att endast två lärare intervjuades var för att den tredje tänkta läraren 

förklarade att hon inte hade tid. Under detta samtal följdes inte intervjuguiden alls utan 

samtalet flöt på och lärarna berättade om deras arbete och skolans profil på skolan, som 

trappats ner de senaste två åren. Intervjun tog cirka 40 minuter.  
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5.5 Bearbetning av empiriskt materialet 

 

Efter varje intervjutillfälle bearbetades inspelningarna så snart som möjligt eftersom att det då 

fortfarande var färskt; intrycken, kroppsspråket, talläget med mera. Inspelningarna 

avlyssnades och under tiden fördes anteckningar. Detta skedde i två olika omgångar för att 

försäkra oss om att vi inte gick miste om någonting och för att få en bättre uppfattning om 

innehållet.  Utifrån de antecknade sammanfattningarna har mönster som genomsyrar 

intervjuerna upptäckts i form av likheter och skillnader mellan skolorna. 

 

5.6 Metodkritik  
 

De styrkor som vi ser med att använda intervju som metod är många. Framför allt såg vi 

chansen till följdfrågor som en styrka, då vi kunde få ut mer utvecklade svar än deras första 

respons på våra frågor. Svaren blev därför mer innehållsrika då vi genom en dialog fick 

förklara vad vi menade med våra frågor och deltagarna fick förklara vad de menade med sina 

svar, med följdfrågor som verktyg. Ytterligare en styrka som vi har uppmärksammat var att 

intervjuerna var flexibla. Vi kunde lägga till spontana frågor, byta spår och gå in på djupet på 

de delar som vi kände att deltagarna hade mycket att dela med sig av. En positiv aspekt med 

intervjuerna var att de blev personliga. Under intervjuerna kunde vi genom deltagarnas 

kroppspråk se deras påverkan på varandra, se hur de funderade, se när de tyckte en fråga var 

intressant och när de var osäkra eller trötta.  

 

De svagheter vi ser med intervjuer är att intervjuer är tidskrävande och därmed fick vi endast 

ett fåtal djupa samtal. Utifrån dessa få samtal går det inte att generalisera utan bara se 

mönster. En annan svaghet vi ser är att vid intervjuer med barn kan det vara svårt att få 

utvecklade svar. Vi såg stora skillnader på de två intervjuerna med eleverna, då vi kände 

barnen på den ena skolan och träffade barnen för första gången på den andra skolan. En 

svaghet är även att som intervjuare är det lätt att bli styrande i samtalet med stängda frågor 

som är ute efter specifika svar.  
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6 RESULTAT 

 
Resultatet redovisas i samma ordning av rubriker som i litteraturbakgrunden. Detta för att 

läsaren ska känna igen sig i tidigare rubrikordning och att det därmed ska underlätta 

läsningen. De skolor som intervjuer genomförts på kommer kallas skola med profil och skola 

utan profil. Intervjudeltagarna kommer endast benämnas elever och lärare. I resultatet 

kommer specifika citat redovisas, citat som är viktiga för att ge så god bild som möjligt av 

vad som framkommit i intervjuerna. 

 

6.1 Utomhuspedagogikens påverkan på elever 
 

6.1.1 Integrering – teori och praktik 

Något som lärarna på båda skolorna var överens om var vikten av att det ska finnas en 

koppling mellan lektionerna inomhus och de som sker utomhus. Detta för att eleverna ska se 

att det finns en mening med att de går ut, att miljön är annorlunda men att lärande fortfarande 

är målet. Till eleverna ställdes frågan Kan du förstå varför lektioner genomförs utomhus? 

Eleverna på Skolan med profil svarade att de inte visste varför. Däremot gav eleverna på 

skolan utan profil flera anledningar till varför det kan vara bra enligt dem: 

 
 ”Man ska kunna vara i naturen också, i skolan och, man inte bara sitter inomhus. Roligare att 

vara ute också, man varierar lite så”  

 

”Man kanske blir trött med att sitta inne, så när man är ute, kan man liksom, ja man blir lite 

piggare” 

 

”Man kanske lär sig på olika sätt, ute och inne” 

 

Learning by doing, som innebär att lärande sker genom fysiskt deltagande, är en 

inlärningsmetod som lätt går att använda utomhus. Det en lärare på skolan utan profil tog upp 

kan kopplas till denna inlärningsmetod då hon sa att:  

 
”Det fastnar i knoppen om du jobbar med kroppen”  

 

Detta stöds även från resterande lärare på båda skolorna. Dock gav också både lärare och 

elever exempel på negativa aspekter, enligt dem, med utomhuspedagogik. Lärarna sa 

sammanfattat att det krävs mer utav läraren såsom planering, material och fokus.  

 
”Det vi upplevde var att vi, vi tampades med tiden en hel del och kände att tiden räckte inte 

riktigt till. Vi kände att det blev väldigt… Alltså det tog rätt lång tid att ta sig ut, vårt schema är 

inte uppbyggt heller som att... Alltså på mellanstadiet är det fler lärare som går in och ut och har 

olika ämnen. Och då passar det liksom inte alltid att dra iväg på någon längre utflykt eller så. 

Och ska man göra det så krävs det att man jobba väldigt tätt ihop, ämneslärare, så att man 

gemensamt jobbar mot målen” 

 

Eleverna på båda skolorna gav som exempel det kalla vädrets påverkan, att det är opraktiskt 

att skriva, att alla elever inte fungerar i grupparbeten och att elever blir stökigare eftersom att 

lärarna inte kan hålla koll på alla. 
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6.1.2 Trivsel – sammanhang – påverkan 

En förutsättning, för att känna trivsel, se sammanhang och förstå sin påverkan på naturen, 

menade en lärare på vardera skola var kontinuitet. Det är en förutsättning för att elever ska se 

utevistelse som något positivt. Det bidrar även till att eleverna blir mer fokuserade då 

lektionerna får en naturlig del i undervisningen. En lärare på skolan utan profil sa: 

 
”Jag tror att desto vanare de blir vid att ha utomhuslektioner, desto mer fokuserade blir de 

också” 

 

Eleverna på båda skolorna tyckte att det blev svårare att koncentrera sig på utomhuslektioner. 

Därför menade lärarna på båda skolorna att syfte och planering var a och o. En lärare på 

skolan med profil förklarade varför hon trodde att profilen kommit i skymundan: 

 
”Det var ju det som vi föll på, med tiden faktiskt. […] det krävs mer av pedagogen. Det gör det 

helt klart. Och då måste det finnas en samsyn på skolan så att man kan få hjälp i att hitta 

motivationen i det och vara lite inläst på forskningen och så, varför gör vi det här? Varför går vi 

ut en dag i veckan? Så att vi vet det, så att man kan motivera eleverna med. Jätteviktigt” 

 

”Vi saknar nog egentligen en målbild. Vad är det vi vill med vår utomhuspedagogik? Och det 

har vi framåt nu liksom att vi ska ta tag i och jobba igenom, hur vi ska förhålla oss till det här” 

 

”Det går ju inte bara att leka, vi måste ha ett mål i det också […] Det jag skulle vilja mer nu är 

att jag tänker så här att ja, nu har jag det här kunskapskravet som jag jobbar mot… Hur kan jag 

få in utomhuspedagogiken i det? Och hur kan jag dra nytta av utomhusmiljön för att nå mina 

elevers måluppfyllelse” 

 

6.1.3 Att använda alla sinnen 

Trots att utomhuslektioner kräver mycket planering så ser ändå lärarna positiva aspekter med 

lektionerna. En lärare på skolan utan profil sa att: 

 
”Man kan få lite andra perspektiv på saker och ting när man är ute. Jobba med alla sinnen. Dona 

med kroppen. Man kan ju använda eleverna till att visa […] Det finns mycket material att hitta” 

 

Men att använda alla sinnen bidrar också till att eleverna blir medvetna om negativa aspekter. 

Alla eleverna på båda skolorna påpekade att vädret och temperaturen hade stor påverkan på 

deras inställning till att gå ut. Lärarna på båda skolorna menade att denna inställning främst 

förekom i högre ålder, framför allt i årskurs 6. En elev på skolan med profil sa: 

 
”Det är kallt. Om det regnar och så. Man måste ha mycket kläder på sig” 

 

En lärare på skolan med profil förklarade elevernas, men även lärarnas, inställning till vädret 

så här: 

 
”Det handlar ju om det med, när vi är sugna på att gå ut, vi vuxna, ja men det är ju när solen 

skiner och det är härligt väder liksom. Och regn och rusk, då tycker man ju inte själv det är så 

kul. Sen är det ju lite det här att när man väl har kommit ut så är det skönt ändå. Men det gäller 

ju att hela tiden vara rätt utrustad och känna att man är motiverad för det. Det är superviktigt!” 

 

”Sen är det ju det här med att det är inte coolt att ta på sig överdrag, mössa och vantar. Det är lite 

det med, de fryser ju faktiskt för att de är ju inte rätt klädda. Och de har fel skor liksom, och det 

är jättesvårt att som lärare tvinga dem till det i sexan, det går inte” 
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6.1.4 Hälsosamma faktorer med utomhuspedagogik 

Det var endast två lärare som poängterade de hälsoaspekter som utomhuspedagogiken 

medför. Båda lärarna arbetar på skolan utan profil. En av de två lärarna såg välmående, som 

naturen medför, som en av de två största anledningarna till att ha utomhuspedagogik. Den 

andra anledningen hon såg var att eleverna får lära med kroppen, något hon ansåg var viktigt. 

Den andra läraren som tog upp hälsoaspekter poängterade att barnen i denna generation är 

mer stillasittande. Därför menade denna lärare att det är viktigt för dagens barn att komma ut 

mer och röra på sig.  

 

6.1.5 Social träning 

Något som både lärare och elever poängterade på båda skolorna var att utomhuspedagogiken 

innehöll mycket gruppövningar och samarbetsövningar. När frågan Vad brukar ni göra på 

utomhuslektioner? ställdes så svarade en elev på skolan med profil: 

 
”Det var ju typ mycket redskap och sånt, grupper, sammarbete… Ja det handlar mycket om 

sammarbete” 

 

En lärare på skolan med profil formulerade utomhuspedagogikens fördelar, enligt henne, så 

här: 

 
”Fördelarna tycker jag är att det blir ett annat lärande för barnen. Det blir ett mer praktiskt 

lärande. Att göra saker. Och det blir en fantastisk gemenskap i gruppen. […] det blir verkligen 

mer att de jobbar […] liksom i grupper eller två-och-två. Så att, det har vi sagt många gånger att 

just gruppgemenskapen stödjer verkligen det här att få en god stämning” 

 

När frågan Märker du någon skillnad på hur elever beter sig inomhus och utomhus? Ställdes 

gav alla lärare och elever likartade svar. De menade att rollerna som eleverna har inomhus 

också finns utomhus men att allt beteende förstärks då spelrummet är större och de inte är lika 

bevakade av lärarna och andra elever. En elev på skolan utan profil svarade: 

 
”Alltså ute är de mycket mer stökiga än vad de är inne. För inne, då står liksom läraren längst 

fram och alla sitter, och då vågar ingen göra något. Men ute liksom, då kan de, bara gå bort lite” 

 

6.2 Ledarens roll 
 

6.2.1 Lärarens erfarenhet 

En lärare på skolan utan profil pratade om hur viktigt det var att känna sig påläst på innehållet 

i läroplanen. Hon svarade följande när hon ställdes inför frågan varför hon undervisat 

utomhus mer i de lägre åldrarna: 

 
”Låg är ju min grej egentligen. Så där hade ju jag den kunskapen, den satt i ryggmärgen. Och 

där kunde jag kliva utanför lite i mina planeringar. Nu i mellanstadiet så känner jag lite mer att 

här får jag läsa in mig lite mer. Jag känner mig tidbegränsad” 

 

Följdfrågan Så det tar alltså längre tid för att du inte är lika inne på målen? instämde hon i. 

Hon trodde att hon efter några år kommer vara mer påläst på mellanstadiets läroplan och 

därmed ha lättare för att genomföra utomhuslektioner. 
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6.2.2 Läraren – från styrande till medupptäckare 

Det var endast en deltagare som uppmärksammade lärarens roll i utomhuslektioner. Det var 

en elev på skolan utan profil som uttryckte missnöje med hur det såg ut på deras skola: 
 

”De stod mest och pratade med varandra, sen när vi kom och frågade så svarade de, men, alltså, 

det var inte så att de höll koll på oss… De bara väntade på att man skulle fråga något […] Det 

hade varit roligare om de var mer aktiva” 

 

6.3 Motivation till lärande 
 

Eleverna på skolan utan profil berättade om vad de tyckte om att gå i skolan. De kom fram till 

ett antal punkter som de tyckte påverkade deras inställning till skolan. Den första punkten en 

elev nämnde var läraren. Lektionerna blev mindre intressanta om de ogillade läraren. En 

annan punkt eleverna nämnde var att inför lektioner, med ämnen som de har svårt för, kände 

de sig mindre motiverade. Uppgifterna under lektionerna fick heller inte vara för lätta utan 

behövde vara lagom utmanande. Därför menade de att det måste finnas extra material i varje 

ämne för de som har lätt för ämnet. Men det som var viktigast för att eleverna skulle känna sig 

intresserade av skolan var att arbetsätten behövde vara varierande. 

 

6.4 Övrigt 
 

Vad som också kom fram i intervjuerna var att alla lärare la mer tid för utomhuspedagogik i 

lågstadiet. De menade att de yngre barnen behöver röra på sig mer. På lågstadiet då 

utomhuspedagogik ofta står på schemat blir barnen vana vid denna undervisningsform och det 

blir då en naturlig del i vardagen. En lärare på skolan utan profil uttryckte att de äldre barnen 

inte är lika intresserade av att vara ute, främst eleverna i 6:an. Momenten under lektionerna tar 

också längre tid, till exempel uppsamling. Därför kände läraren att så lite hanns med under en 

utelektion och att det alltså blev slöseri med tid.  
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6.5 Sammanställning av utvalda svar: ELEVER 

 

Frågor  Skola utan profil  

Elever åk 6 

Skola med profil  

Elever åk 6 

Elevens intresse för naturen: 

 

- Tycker du om att vara 

utomhus? 

- Tycker du att det är 

kul att vara ute på 

rasterna? 

Vädret är viktigt! Personlighet och intresse spelar 

roll: Dator-intresserad eller sport-intresserad. 

Bekvämt inne men mer att göra ute!  

 

Rasterna är roliga, men räcker att vara ute i 

skolan, hemma är de helst inne. Om de är ute: i 

trädgården, stranden, går runt och pratar, cyklar 

osv. Tillträde till skog, men ej vistelse där. 

Roligare när de var yngre. Skogen är varken 

spännande eller läskig. 

Vädret spelar roll. Snöigt: 

pulka, leka i snön osv. 

Soligt: bada, cykla osv.  

Vid regn och mulet är det 

inte kul. Ingen vistelse i 

skogen. Inte ute ofta. Det 

är mer för yngre barn.  

 

De gör inte mycket på 

rasterna. Det är inte så 

kul. 

Elevernas intresse för skolan: 

 

- Tycker du om att gå i 

skolan? 

- Hur tycker du att du 

lär dig bäst? 

Skolan är mer rolig än tråkig. Vissa ämnen ogillas 

pga lärare eller svårt ämne. Vissa ämnen har de 

lätt för men tycker ändå inte att det är kul, vet inte 

varför.  

 

Behövs varierad undervisning och arbetssätt, 

arbete tillsammans. Grupparbete är oftast bra. 

Ibland vill de vara själva. Bästa arbets-metod 

beror på sättet man lär sig. Elever lär Inte alltid på 

samma sätt. Fånga intresse! Man lär sig mer på 

vissa lektioner. Film är roligt = lyssnar mer, 

annars tappas koncentrationen. Behövs utmaning 

så det inte blir för lätt, behövs rätt nivå. Lär sig då 

eleverna själva får vara engagerade i 

undervisningen. 

Helt okej i skolan. En 

elev: Sitter hellre hemma. 

Lär sig mycket. Lite 

onödigt som de lär sig.  

 

Lär bäst genom att lyssna 

och ibland läsa.  

Elevens intresse för 

utomhuslektioner: 

 

- Har ni lektioner 

utomhus ofta? 

- Är det någon skillnad 

på hur ofta ni har 

utelektioner nu 

jämfört med när ni 

gick i lågstadiet? 

- Vad brukar ni göra på 

utomhuslektionerna? 

- Kan du förstå varför 

lektioner genomförs 

utomhus? 

Inte utelektioner ofta. Utematte för en månad 

sedan.  

 

Mer ute i lågstadiet. Mer ute än inne i förskolan. 

 

Praktisk matte utomhus, grupparbeten. Ute på 

idrotten också; fotboll, brännboll. 

 

Man ska ha utomhuspedagogik för att man 

behöver vara i naturen också. Man lär på andra 

sätt. Man kan bli piggare också, inte bara sitta 

inne. Lärarna har inte berättat varför de har 

utomhuslektioner. Hade vart bättre! 

 

Nej. Inte längre. En 

månad sen sist.  

 

Mer ute i lågstadiet. Då 

var det varje vecka, en 

heldag med fika, lektioner 

och lek. Men de vill inte 

ha mer utelektioner nu i 

6:an. Ibland kanske. 

 

Redskap, grupparbeten, 

det handlar mycket om 

sammarbete. Vi har olika 

ämnen, men inte alla. 

 

Nej.  
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Frågor  Skola utan profil  

Elever åk 6 

Skola med profil  

Elever åk 6 

- Tycker du att det finns 

fördelar/nackdelar 

med att vara inne/ute? 

 

Fördelar inne: lugnare inne, varmare, finns 

utrustning (white board, datorer), arbetsro.  

Nackdelar inne: mindre utrymme, man kan bli 

trött; man behöver frisk luft.  

Fördelar ute: mer luft, man blir piggare, mer 

utrymme, varierat arbetssätt, annat material, gratis 

material.  

Nackdelar ute: opraktiskt att t.ex. skriva, det kan 

vara kallt, svårt att hålla koll för lärarna; jobbar 

alla? Stökiga elever blir stökigare ute. Vissa 

passar mer med grupparbeten ute, vissa med 

enskilt arbete inne. 

Fördelar inne: varmt, mer 

material. 

Nackdelar inne: man får 

inte se naturen 

 

Fördelar ute: frisk luft, 

roliga saker att göra ute. 

Nackdelar ute: dåligt 

väder, behövs mer kläder.  

- Tycker du att 

utomhuslektionerna är 

givande? Lär du dig 

något? 

- Tror du att du lär dig 

bäst inomhus eller 

utomhus? 

Man lär på olika sätt, kul att gå ut och lära på ett 

nytt sätt. 

 

Två elever tycker att de lär sig bäst inne. Den 

tredje vet inte. 

Ja lite lär man sig.  

 

Inomhus. Svårare att 

lyssna ute. Mer material 

inne. Mycket annat som 

tar koncentrationen. Svårt 

att fokusera. 

- Vad tror ni att era 

lärare tycker om att ha 

utomhuslektioner? 

Eleverna tror att lärarna tycker att det är jobbigt 

ute. Det kan svara svårt att hålla koll på alla 

elever. Lärarna blir passiva, inaktiva! Det hade 

varit roligare om de var aktiva. 

Det tycker nog att det är 

kul.  

- Märker du någon 

skillnad på hur elever 

beter sig inomhus och 

utomhus? 

- Fungerar samarbetet i 

klassen ute? 

Eleverna är stökigare ute! Alla pratar mer, både de 

stökiga och de tysta eleverna. Inne vågar ingen 

göra något då läraren står längst fram. Ute går det 

bara att gå längre bort.  

 

Sammarbetet ute går bra bortsett från vissa elever 

som inte gör något ute. De som inte kunde arbeta 

ute fick sitta inne förra lektionen, annars lär de sig 

inget. Sämre sammarbete nu när de är äldre.  

Mer spralliga ute. Inne är 

det lektion, då sköter man 

sig. Ute känns det mer 

som rast och det blir 

svårare att fokusera. 

 

Det funkar bra. De är 

vana vid det. 

- Får du göra något du 

är bra på ute som du 

inte kan inomhus? 

- Har du svårt för att 

koncentrera dig under 

lektioner? 

- Tror du att du 

koncentrerar dig 

bättre/sämre om du får 

röra på dig under 

lektioner? 

Det är mer konkret ute. Andra ämnen som elever 

kanske är bra på (t.ex. träd) pratar man om ute och 

då kan eleven få berätta det han kan.  

 

Lättare att koncentrera sig om de sitter stilla. 

 

Ute är det mer konkret, 

med geografi t.ex. då ser 

man hur det ser ut. 

 

Det är jobbigt att sitta 

stilla länge. Speciellt om 

det är tråkiga lektioner.  

 

Men det är svårt att 

koncentrera sig ute också; 

känns som rast ute.  
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6.6 Sammanställning av utvalda svar: LÄRARE 

 

Frågor  Skola utan profil Lärare Skola med profil Lärare 

Lärarens intresse för naturen: 

 

- Tycker du om att vara 

utomhus?  

- Är du utomhus ofta på 

fritiden? 

Alla lärare tycker om att vara ute på sin 

fritid exempelvis: rastar hunden, ute i 

trädgården, promenerar, spelar golf, leker 

med sina barn, springer, är ute mycket med 

sin häst. 

Alltid tyckt om att vara ute. 

Uppväxt med tillgång till 

naturen och bor nu på landet. 

Tycker om att promenera, åka 

skidor, tränar gärna utomhus. 

Lärarnas intresse för 

utomhuslektioner: 

 

- Tycker du om att hålla 

lektioner utomhus?  

- I vilka ämnen håller 

du lektioner utomhus? 

Tycker om att hålla lektioner ute. Främst på 

lågstadiet på grund av trygghet i 

läroplanen. Beror på vädret, 

säsongsbetonat; i slutet på vårterminen och 

i början på höstterminen fungerar det bra 

att vara ute. Jobbade mycket ute i lågstadiet 

och de menade att det krävs mer i årskurs 

sex. 

 

Ämnena som de undervisar mest i utomhus 

är svenska, matematik, biologi. 

 Har alltid tyckt det varit härligt 

att vara ute med en klass. La mer 

tid utomhus på lågstadiet då 

barnen har mer behov av att vara 

ute och röra sig.  

 

Ämnena som de undervisar mest 

i utomhus är svenska, engelska, 

matematik och NO. 

 

- Vilka 

fördelar/nackdelar ser 

du med 

utomhuslektioner? 

- Vad tror du eleverna 

tycker om 

utomhuslektioner?  

- Tror du eleverna 

förstår varför lektioner 

genomförs utomhus? 

Fördelar: går att arbeta praktiskt, jobba 

med alla sinnen, det finns mer utrymme, 

mycket material, man mår bra av att vara 

ute, eleverna får andra intryck och det blir 

positiv inlärning att lära med kroppen. 

Nackdelar: alla barn kan inte arbeta 

utomhus, svårt att upprätthålla ordningen, 

väderpåverkan.  

 

De flesta elever tycker att det är roligt att 

vara ute, desto vanare de blir av det desto 

mer kan de fokusera, roligt och skönt att ha 

utomhuslektioner. I åk 6 krävs det strålande 

sol för att de ska tycka det är roligt att vara 

ute, speciellt när de börjar komma in i 

puberteten och blir mer bekväma.  

 

Det är viktigt att man förklarar varför man 

genomför lektioner utomhus och att det 

finns ett tydligt syfte med lektionen. 

 Fördelar: Blir ett annat lärande 

för barnen då de arbetar mycket 

praktiskt, blir en fantastisk 

gemenskap, 

utomhuspedagogiken stödjer en 

god stämning, andra förmågor 

kommer fram utomhus.  

Nackdelar: Alla elever har inte 

alltid rätt utrustning, något som 

krävs för att det ska bli en bra 

lektion, har de inte rätt kläder 

fryser de och vill gå in. Det tar 

mer tid att undervisa utomhus. 

 

Nej, eleverna vet nog inte varför 

eftersom att skolan inte har haft 

en tydlig målbild. 

- Tycker du att det är 

lätt/svårt att 

planera/komma på 

upplägg till 

utomhuslektioner?  

- Hur brukar upplägget 

se ut på lektionerna? 

Tycker inte att det är svårt och det tar inte 

längre tid men det är en vane sak.  

 

Oftast blir det grupparbete vid 

utomhuslektioner. Det krävs mer tid för 

utomhuslektioner då momenten tar lång tid; 

förflyttning, leta material, uppsamling och 

redovisningar.  

Arbetar först inomhus sedan går de ut och 

verklighetsförankrar. 

 Det är svårare att undervisa 

utomhus på mellanstadiet. Det 

krävs mer av pedagogen med 

planering, material, för att ha 

ork att plocka fram och ordna 

material. Det krävs mer på 

mellanstadiet än kottar när 

exempelvis siffrorna blir högre, 

det krävs annat material.  

 

Eleverna arbetar oftast två och 

två eller i mindre grupper under 

utomhuslektionerna. 
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Frågor  Skola utan profil Lärare Skola med profil Lärare 

- Tycker du att det går 

att uppfylla målen 

utomhus?  

- Hur bedömer du om 

eleverna uppnår målen 

utomhus?  

- Finns det någon 

koppling mellan 

inomhuslektionerna 

och 

utomhuslektionerna? 

Ja det gör det, men alla mål går inte att 

uppfylla utomhus. Undervisning utomhus 

är ett komplement till den "vanliga" 

undervisningen.  

 

Det man arbetar med ute får man sedan ta 

in och arbeta med. Det måste finnas en 

koppling mellan inne och 

utomhuspedagogiken. 

Ja det gör det, viktigt att ha ett 

mål när man planerar 

utomhuslektioner och att man 

sedan kan arbeta med det både 

inne och utomhus. På så vis kan 

man kolla av deras kunskap 

bättre. 

- Tror du att alla barn 

kan arbeta bra på 

utomhuslektioner? 

Nej alla barn kan inte arbeta bra utomhus, 

vissa behöver jättemycket hjälp. En del har 

svårt att fokusera men det beror mycket på 

hur vana de är vid att lära ute. Majoriteten 

klara inte av att arbeta ute, de som är 

duktiga att jobba i grupp får ta ännu större 

ansvar. Det är  likartat ute och inne i 

elevernas roller. 

Nej det passar inte alla och det 

märks tydligt när man är ute och 

arbetar. Men desto oftare man är 

ute och arbetar desto vanare blir 

de vid arbetsmiljön. 

- Är det någon skillnad 

tidsmässigt hur ofta du 

genomförde lektioner 

utomhus i låg- och 

mellanstadiet? 

Jättestor skillnad. När eleverna är yngre är 

det enklare att vara ute, de har färre ämnen 

och man kan vara ute en hel förmiddag, nu 

känns det som lite slöseri med tiden och att 

det inte ger så mycket i åk 6. På lågstadiet 

är alla barn mer lika och nivåskillnader i 

kunskap syns inte lika tydligt.  

 

En lärare berättade att hon känner sig 

tryggare utifrån lågstadiets läroplan, då hon 

arbetat med den under en längre tid. 

La mer tid på att vara ute på 

lågstadiet, mindre barn kräver 

mer rörelse. Det händer något 

när eleverna går i åk 6. De 

tycker inte det är lika roligt att 

vara ute, inte ens på rasterna. 

Mycket beror på vädret.  

 

Handlar om lärarnas motivation 

till att vara utomhus och lärarens 

egna engagemang. Svårare att 

motivera eleverna på mellan-

stadiet att vara ute. 

- Ser du någon skillnad 

på sammanhållning i 

klassen inne och ute? 

Rollerna ändras men inte alltid till det 

positiva. Andra förmågor kommer fram ute, 

eleverna blir mer kreativa och tar initiativ 

till andra saker utomhus. Vuxna ser elever 

på ett annat sätt när man är ute, eleverna rör 

sig på ett annat sätt och mer rörelse är 

tillåtet exempelvis vid genomgång, då 

behöver inte alla sitta still på "sin plast" 

som de behöver inomhus, utan någon 

kanske står upp, någon kanske sitter på 

gungan och så vidare. 

 Försöker blanda grupperna mer 

utomhus så att det blir 

kontaktgrupper över alla plan. 

Men över det stora hela är det 

inte någon större skillnad på 

klassen inne eller ute. 
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6.7 Sammanfattning  

 

6.7.1 Lärare 

Lärarna på de båda skolorna var i grund och botten positiva till utomhuspedagogik. Däremot 

tyckte lärarna på båda skolorna att utomhuslektionerna krävde ännu mer planering och 

engagemang av lärarna i högre årskurser. Skillnaden var på vilket sätt de såg på problemet. 

Vissa lärare höll med om att det krävdes mer utav läraren men att lektionerna ändå var 

genomförbara, medan andra lärare då hellre valde att praktisera inomhuslektioner.  

 

6.7.2 Elever 

Eleverna på de båda skolorna menade att undervisningen behövde vara varierande för att vara 

motiverande. Vissa elever såg utomhuspedagogiken som ett sätt att variera undervisningen, 

men vädret påverkade deras inställning till dessa lektioner. Vid kallt, regnigt och blåsigt väder 

föredrog de att ha lektioner inomhus.   
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7 ANALYS 
 

I detta kapitel besvaras frågeställningarna (se nedan) främst utifrån teoriramen men även 

utifrån litteraturbakgrunden och intervjuerna. Rubrikerna utgår ifrån teorianknytningen. 

 

- Hur påverkar utomhuspedagogik elever? 

- Vilka förutsättningar krävs för att genomföra utomhuspedagogik? 

 

7.1 Att lära med kroppen  
 

7.1.1 Learning by doing 

Något som framkom under intervjuerna var att det var positivt att lära med kroppen. Detta var 

dock främst något som lärarna var medvetna om. Vi uppfattade det som att eleverna var 

medvetna om rörelsen under lektionerna men ej om lärandet som också tar plats genom fysisk 

aktivitet, såsom motorikträning. Eleverna var också medvetna om deras aktiva deltagande. Ett 

deltagande som utomhuslektionerna, enligt eleverna, främst bygger på sammarbetsövningar 

och gruppövningar. Lärarna berättade att det blev naturligt att välja konkret och fysiskt 

material till dessa övningar. Dewey (1999) menar att teorin som lärs inomhus förstärks genom 

integrering med dessa utomhuslektioner.  

 

7.1.2 Att använda alla sinnen 

Lärarna påpekade även att när eleverna får arbeta praktiskt så får de också använda alla 

sinnen, något som Dewey (1999) menar är viktigt då det bidrar till att hela eleven engageras. 

Eleverna trodde att när de får använda alla sinnen blir lektionerna mer intressanta och 

motiverande, då arbetssätten blir mer varierade. Eleverna på skolan utan profil gav som 

exempel att film är ett intressant sätt att lära. Men de var medvetna om att det inte endast går 

att titta på film, då även denna metod blir ointressant om endast den används. Det behövs 

variation. Lärarna menar att inomhus används olika sinnen beroende på val av arbetsmetod, 

men att ute så kan alla sinnen användas under samma moment. Brügge och Szczepanski 

(2011) skriver att när elever är ute kan de känna vinden, höra fåglarna och se maskarna. Dessa 

upplevelser gör att kunskapen som följer befästs grundligare och mer på djupet.  

 

7.1.3 Integrering – medvetandet och fysisk aktivitet 

Dewey (1999) skriver om att lärare ofta ser kroppslig aktivitet som något störande under 

inomhuslektioner och som något som måste upphöra. Denna uppfattning upplevde vi att 

eleverna hade anammat, då de själva under intervjuerna berättade att de trodde att det är 

svårare att koncentrera sig om rörelse var inblandat. Istället menade de att de lärde sig som 

bäst då de var stillasittande med en lugn stämning i klassrummet. Men Dewey (1999) 

poängterar att elever har med sig både sitt medvetande och sin kropp när de kommer till 

skolan. Därför menar han att de båda måste integrera. Eftersom att kroppen behöver röra på 

sig kan det lätt bli meningslöst stojande som kommer fram under inomhuslektioner då rörelse 

ofta inte är tillåtet. Lärarna på de båda skolorna tog också upp att barn behöver röra på sig, 

men de begränsade behovet främst till de yngre barnen, där de menade att rörelse var en viktig 

del. En lärare påpekade att omedvetet blir rörelse mer accepterat vid genomgång utomhus än 

inomhus oavsett årskurs. Alla lärarna menade att rörelse var en naturlig del i utomhus-
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pedagogiken, något de såg som en fördel, i och med att läroplanen styrker detta arbetssätt 

(Skolverket 2011). 

 

7.1.4 Goda erfarenheter 

När eleverna får använda sitt medvetande, alltså tänka själva, och samtidigt använda sin 

kropp, då alla sinnen berörs, skapas varaktig kunskap eftersom att hela eleven är engagerad, 

både huvudet och kroppen. De upplevelser som eleverna får vara med om under dessa 

lektioner blir goda erfarenheter eftersom att faktan och kunskapen blir flerdimensionell och 

sambanden blir därmed tydligare (Ericsson 2009). Det en lärare på skolan utan profil sa 

stämmer väl överens med detta. Hon sa ”Det fastnar i knoppen om du jobbar med kroppen”. 

När eleverna får goda erfarenheter i ryggsäcken motiveras de även till vidare lärande (Dewey 

1999). 

 

7.2 Motivation 

 
Detta sker bäst genom att man utgår från elevernas perspektiv, erbjuder fler val och försäkrar sig 

om att uppgifterna är tillräckligt utmanande och intressanta. Därigenom stimuleras elevernas 

kreativitet, kognitiva flexibilitet och begreppsmässiga förståelse (Jenner 2004:61) 

 

Jenner (2004) skriver här om vad som är betydelsefullt för att kunna utveckla elevers inre 

motivation till lärande. Vi bröt ner hans citat till tre delområden: 

 

- Utgå från elevens perspektiv 

- Erbjud fler val 

- Ge uppgifter som är intressanta och tillräckligt utmanande 

 

7.2.1 Utgå från elevens perspektiv 

Att föra in lek under lektioner är att vardagsanknyta undervisningen, eftersom att läraren då 

för in elevens sätt att tänka och dess intresse i undervisingen (Dewey 1999). Bruner (1983) 

menar också att lek utvecklar barns intellekt då de får använda sin fantasi och dela tankar och 

åsikter med varandra. Detta går även hand i hand med vad en lärare på skolan utan profil sa, 

då denne hävdade att elevernas kreativitet ökar under utomhuslektionerna, då uppläggen på 

lektionerna bygger på fritt tänkande, samarbete och praktisk lära.   

 

Ett annat sätt att utgå ifrån eleverna är att ställa sig frågan Hur lär sig eleverna bäst? Då varje 

elev är unik kommer svaren skiljas åt, därför är det också viktigt att ha varierande arbetssätt 

under lektionerna för att tillgodose alla elevers behov och önskningar (Ericsson 2004). Alla 

tre eleverna på skolan med profil tyckte att de lärde sig bäst när de lyssnade på någon annan, 

antingen läraren eller en klasskamrat. Eleverna på skolan utan profil gav flera exempel på hur 

de lär in bäst. Exempelvis genom att lyssna på läraren och klasskompisar, se film, läsa, arbeta 

i grupp och genom elevredovisningar. 

 

7.2.2 Erbjud fler val 

Det eleverna, på skolan utan profil, kom fram till efter att ha gett exempel på hur de lär in 

kunskapen bäst var att undervisningen kräver variation. Även om de ansåg att film var ett bra 

sätt att lära visste de att det inte var hållbart med endast det arbetssättet. Ericsson (2004) 
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hävdar att om skolan bedrivs på ett traditionellt arbetssätt så kan det vara svårt att fånga alla 

elever vilket leder till omotiverade och passiva elever.  

 

7.2.3 Ge uppgifter som är intressanta och tillräckligt utmanande 

Det krävs även variation inom uppgiftsområdena. Under intervjun med eleverna på skolan 

utan profil var det en elev som poängterade nivån på uppgifterna. Denne menade att 

uppgifterna i de ämnen som en elev behärskar och redan har kunskap om inte får vara för 

lätta. Eleven sa:  

 
”Det är onödigt att lära sig något som man redan kan” 

 

Därför menade alla tre elever att det var viktigt med tillgång till extrauppgifter. De två andra 

eleverna fyllde i och påpekade också att uppgifterna inte fick vara för svåra, då det kunde 

bidra till att de kände sig omotiverade inför de ämnen som de har svårt för. Det behövs alltså 

en nivåvariation.  Detta stöds även av Jenner (2004) och Ericsson (2009).  

 

Eleverna var överens om att när dessa tre punkter samverkar så ökar deras intresse för skolan, 

något Jenner (2004) menar leder till högre motivation. 

 

7.3 Utomhuspedagogikens förutsättningar 

  
Vi har fått ta del av positiva tankar, fakta och åsikter om utomhuspedagogik och om dess 

påverkningar, både ur hälsoperspektiv, socialt perspektiv, läroperspektiv och ur 

motivationssyfte. Det vi har kommit fram till är att det finns tre avgörande förutsättningar för 

att utomhuspedagogiken ska bli givande. Utan dessa tre faktorer fallerar pedagogiken och 

uppfattas som negativ.   

 

7.3.1 Tiden 

Den mest framträdande faktorn som framkommit, under intervjuerna med lärarna på båda 

skolorna, var tiden. Lärarna menade att varje moment under en lektion tar längre tid utomhus, 

till exempel förflyttning, uppsamling, elevuppgifter och redovisning. Vid förflyttningen från 

inomhus till utomhus behöver eleverna oftast ta på sig ytterkläder, vilket blir ett moment som 

ger chans till stojj och lek emellan klassrummet och uppsamlingsplatsen utomhus. Därmed 

skapas även ytterligare ett tidsmoment då en del elever tar längre tid på sig och resten står och 

väntar. Vidare bygger uppgifterna under dessa lektioner ofta på upptäckande, där eleverna 

ofta ska leta reda på eget material i naturen. Slutligen brukar upptäkterna ofta redovisas inför 

resten av klassen som en avslutning. Inför detta moment kan läraren behöva invänta elever 

som tar längre tid på sig medan andra elever varit färdiga med uppgifterna under en tid.  

 

Men det är inte bara själva lektionerna som tar mer tid enligt lärarna utan även 

förberedelserna. Det i planeringen som de menade tog längre tid var bland annat insamling av 

material, specifikt till de högre årskurserna. En lärare gav utematten som exempel, där äldre 

elever räknar med högre tal. Därmed behövs det mer material. Materialet är inte detsamma 

som det som vanligtvis används till inomhuslektioner. Därför behöver läraren också fundera 

ut och införskaffa ytterligare material; för utomhusbruk. Ännu en förberedelse som lärarna 

menar tar tid är planering av lektionerna. Då utomhuslektioner har ett annat utgångsläge; 

annan miljö, annat material, struktur och så vidare, krävs annat upplägg på lektionerna. Detta 
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kräver att läraren planerar inom andra ramar, något som kan ta mer tid av lärare med lite 

erfarenhet inom området.   

 

Eleverna på båda skolorna höll också med om att lektionerna tog längre tid, men enligt dem 

av anledningen att vissa elever blir mer ofokuserade utomhus, där spelrummet är större. Då 

eleverna har tillgång till större utrymme får lärarna svårare att hålla koll på eleverna, vilket 

leder till att de tar ut större svängar och blir, enligt eleverna själva, mer stökiga. 

 

7.3.2 Lärares och elevers inställning 

Efter intervjuerna har vi också kommit fram till att det finns en underliggande faktor som 

påverkar utomhuspedagogiken; lärarnas och elevernas inställning. Som vi nämnde innan så 

menade lärarna att lektioner utomhus kräver mer utav dem, vilket lägger mer ansvar på 

läraren. I sådana lägen kan det vara lättare att minska eller helt utesluta utomhuspedagogiken. 

Om detta fanns det olika uppfattningar hos lärarna, något vi tror beror på lärarnas inställning.  

 

Men det är inte bara lärarnas inställning som är avgörande för att utomhuspedagogiken ska bli 

givande, utan även elevernas inställning. Något som tydligt framkommit under intervjuerna 

med eleverna, men även med lärarna, var att för äldre elever har vädret och temperaturen en 

stor påverkan på deras inställning till utomhuslektioner. Är det kallt väder blir eleverna 

omotiverade att vistas utomhus, både på lektionstid och på raster. En lärare på skolan med 

profil menade också att eleverna trots det kalla vädret inte klär sig rätt, något denne menar 

beror på att eleverna inte ser det som coolt. Detta leder oundvikligen till elever som fryser och 

därmed blir omotiverade till att gå ut. Läraren sa vidare att detta faktum i sin tur påverkade 

lärarna, i och med att lärarna blev omotiverade då eleverna inte uppskattade lärarnas arbete; 

den planering de lagt ner och vidare genomförandet av lektionen.  

 

När vi ställde frågan Vad tror ni att lärarna tycker om att ha utomhuslektioner? till eleverna på 

skolan utan profil svarade de enstämmigt att de trodde att lärarna tycker det är jobbigt. En 

elev fyllde i med att lärarna var passiva och tyckte att det hade varit roligare för eleverna om 

lärarna varit mer aktiva under utomhuslektionerna. En lärare på skolan med profil berörde 

även detta då hon poängterade att eleverna förmodligen inte skulle vara motiverade att gå ut 

om inte lärarna var det heller.   

 

Något vi också märkte var att det fanns en koppling mellan lärarens erfarenhet av 

utomhuspedagogik och hans eller hennes inställning till att vara ute. De lärare som lett många 

lektioner utomhus var mer bekväma med arbetssättet, medan de lärare som inte var vana vid 

att genomföra lektioner utomhus hade en mindre positiv inställning till att gå ut och såg 

utomhuspedagogiken som en avstickare till den traditionella undervisningen. En lärare på 

skolan utan profil kallade detta ”vanans makt”. Detta hänger samman med vad Ericsson 

(2009) säger då hon talar om vikten av kontinuitet för att uppnå trygghet och trivsel utomhus. 

Strotz och Svenning (2004) lägger också stor vikt på lärarens erfarenhet, då erfarenhet bidrar 

till trygghet, för läraren och i sin tur för eleverna. Även elevernas utomhusvanor påverkade 

deras inställning till att gå ut. Lärarna på båda skolorna påpekade att det var lättare att gå ut 

med yngre elever som var vana vid att vara utomhus på skoltid.   

 

7.3.3 Utevistelsens mening och syfte 

En lärare på skolan med profil förklarade varför skolan inte längre har en lika uttalad profil. 

Anledningen var enligt denne att skolan inte hade jobbat fram en tydlig målbild och ett 

förhållningssätt till utomhuspedagogiken. Läraren menade att då det inte fanns ett tydligt syfte 



28 
 

med att gå ut utan endast känslan av tvång och med profilen som tryckte på bakifrån, var det 

lätt att det i panik blev lek vid utomhuslektionerna. Anledningen till att det blev lek var på 

grund av att de kände stress att komma på nya utomhuslektioner, eftersom att de utgick ifrån 

utomhuslektionerna och inte läroplanen.  

 

Att skapa en skola med utomhusprofil var en god tanke, men då det inte fanns en tydlig 

målbild att förhålla sig till och få uppbackning ifrån så orienterade skolan utan kompass. Om 

skolan och lärarna inte vet syftet med utomhuspedagogiken faller det sig naturligt att eleverna 

inte vet vad syftet är. När vi frågade eleverna på samma skola om de visste varför de hade 

utomhusprofil, svarade de att de inte visste. Fem frågor som Szczepanski (2007) menar är 

viktiga att fundera över som lärare är var, vad, hur, när och varför. Har ledningen på skolan 

tänkt igenom dessa fem frågor och förmedlat dem till lärarna så kan de i sin tur förmedla 

dessa till eleverna. När alla parterna har förståelse för dessa frågor ökar motivationen, då det 

finns ett syfte (Szczepanski 2007).  

 

7.4 Sammanfattning 

 

Utomhuspedagogiken påverkar elever på ett antal olika plan. Utomhus får eleverna använda 

hela kroppen där rörelse är mer tillåtet, vilket bidrar till hälsosamma effekter. När de använder 

hela kroppen får de även använda alla sinnen vilket bidrar till djupare inlärning. Att bedriva 

lektioner utomhus ger också möjlighet till varierad undervisning där samarbetsförmågan 

tränas och utvecklas. Motivationen ökar också då eleverna erbjuds variation av miljö och 

arbetssätt, där eleverna får delta praktiskt och genom att de får utmanande uppgifter att 

genomföra.  

 

För att utomhuspedagogiken ska bli givande finns det dock tre förutsättningar som behöver 

uppmärksammas. Den första förutsättningen för att bedriva utomhuspedagogik är att det finns 

gott om tid till lektionerna då alla moment tar längre tid. Den andra förutsättningen är att 

läraren behöver ha en god inställning till pedagogiken, då den påverkar eleverna och vise 

versa. Innan lektionerna genomförs utomhus måste det också finnas ett tydligt mål och syfte 

med lektionen och arbetssättet. Dessa tre förutsättningar hänger ihop och påverkar varandra. 
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8 DISKUSSION 
 

I detta kapitel diskuteras arbetets resultat. Kapitlet inleder med en reflektion över hur 

metodvalet har påverkat resultatet, under rubriken Metoddiskussion. Vidare under rubriken 

Resultatdiskussion diskuteras delar i resultatet som har väckt tankar hos oss, utifrån de 

förutsättningar som påverkar utomhuspedagogiken och som tagits upp i analysen. 

 

8.1 Metoddiskussion 
 

Att genomföra intervjuer tror vi var det bästa sättet för oss att försöka få svar på våra 

frågeställningar i undersökningen. De framarbetade frågorna behövde besvaras utifrån 

personliga tankar. Om enkäter hade valts som metod hade också svarsalternativ behövts 

skrivas ner. Men vi var då medvetna om att det var vad vi skulle kunna tänka oss att svara 

som vi skulle erbjuda deltagarna att svara, i och med våra svarsalternativ. Vi hade blivit 

tvungna att begränsa vårt resultat till våra förväntningar. Tack vare intervjuerna möjliggjordes 

individuella svar. Det föll oss också naturligt att välja intervjuer då vi båda är sociala och 

tycker om att diskutera.  

 

Att det däremot tvingades bli gruppintervjuer var något som vi inte hoppades på, men efteråt 

kan vi ändå se fördelar med intervjuformen som blev. Att den ursprungliga tanken var 

enskilda intervjuer var av anledningen att vi trodde att eleverna skulle påverka varandra 

svarsmässigt och inte våga sticka ut. Men i motsats till våra förväntningar så sporrade 

eleverna varandra och öppnade upp nya tankar hos varandra. Dock går det inte att veta ifall 

svaren sett annorlunda ut vid enskilda intervjuer.  

 

Något som förvånade oss var att stämningen i lärarintervjun på ena skolan var så reserverad. 

Rädslan som vi hade för att eleverna skulle påverka varandra infann sig i lärarintervjun 

istället. Svaren hade troligen varit annorlunda och mer utförliga om intervjuerna hade 

genomförts enskilt, då var lärare tvingas uttrycka sig själv och inte kan stämma in i de andras 

svar.  Anledningen till denna misstanke beror på lärarintervjun som genomfördes enskilt. 

Denna intervju var mer utförlig och innehållsrik.  Men precis som innan går det inte att veta 

säkert.  Utgången kan bero på personlighet och erfarenhet, men kan även bero på inställning 

och chansen till att svara helt själv.  

 

En faktor som kan ha påverkat utgången av intervjuerna är att vi kände eleverna på skolan 

utan profil. Däremot behöver inte denna faktor påverkat lärarintervjuerna. De elever vi kände 

var väldigt öppna och utförliga i sina svar. De vågade inflika med poängteringar under de 

andra elevernas svar, de vågade fråga om förklaringar när de inte förstod frågor och vågade ta 

tid att fundera ut svar på våra frågor. Denna öppenhet gjorde att intervjun blev mer som en 

diskussion och blev därför väldigt innehållsrik. Eleverna på skolan med profil hade vi inte 

träffat innan intervjun, vilket sannorlikt hade stor påverkan på innehållet. Svaren var korta, de 

tog sig inte tid att fundera innan de svarade och de förlitade sig till viss del på varandra. 

Intervjun med eleverna vi kände tog cirka 45 minuter medan intervjun med de elever som vi 

inte kände tog cirka 17 minuter. Dock kan det finnas ännu en anledning. 

 

Under den första elevintervjun på skolan utan profil fick vi ut innehållsrika svar, intressanta 

funderingar och mycket som kunde kopplas till litteraturen i arbetet. Detta kan ha bidragit till 

höga förväntningar inför den andra elevintervjun då eleverna gick på en skola som har stor 

erfarenhet av utomhuspedagogik. Intervjun gick inte som förväntat. Svaren som vi fick på 
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skolan utan profil fick vi höra för första gången. När vi sedan intervjuade eleverna på skolan 

med profil fick vi höra samma svar för andra gången. Omedvetet infann sig känslan av att vi 

inte fick ut lika intressanta svar, som blev förstärkt av att svaren var korta. Detta gjorde att det 

inte ställdes lika många följdfrågor som under första intervjun. 

  

8.2 Resultatdiskussion 
 

8.2.1 Tiden 

Det som framkommit i studien är att utomhuspedagogiken kräver kontinuitet. Detta för att 

både lärare och elever ska känna sig trygga i naturen och med undervisningsformen. Men då 

denna undervisningsform tar mer tid än traditionell undervisning menar lärarna att det inte går 

att lägga alltför mycket tid på denna undervisningsform i mellanstadiet. Att lärarna menar att 

det är svårare i mellanstadiet är av anledningen att läroplanen innehåller fler ämnesmål, alltså 

centralt innehåll, som ska hinnas med. Detta krockar med förutsättningen för 

utomhuspedagogiken; kontinuitet. Detta är en anledning till att utomhuspedagogiken minskar 

i högre ålder, då förutsättningarna för utomhuspedagogik skiljer sig åt i låg- och 

mellanstadiet. 

 

8.2.2 Inställning 

Ytterligare en anledning till att utomhuspedagogiken minskar i högre ålder är enligt lärarna på 

grund av elevernas inställning i årskurs 5 men främst i årskurs 6. Denna inställning menade 

lärarna berodde på vädret och puberteten. När eleverna kommer in i puberteten ändras deras 

intressen, från att vilja leka till att stå och prata på rasterna. De börjar även klä sig annorlunda 

då de inte anpassar sina kläder efter vädret utan efter modet. Denna kombination gör att de 

fryser, eftersom att de rör sig mindre och är dåligt klädda. Det vi funderar över är om man kan 

begränsa elevernas inställning till endast dessa faktorer. Puberteten bör inte uteslutas som 

anledning men det kan även finnas andra orsaker till negativt inställda elever, vid 

utomhuslektioner.  

 

Detta arbete har utgått ifrån teorin att man lär genom att göra, genom att vara aktivt och 

fysiskt deltagande. Men när vi frågade eleverna om de trodde att de kunde koncentrera sig om 

rörelse ingick i uppgifterna svarade de enstämmigt att de trodde det var svårare. Dessa svar 

förvånade oss. De sa vidare att de lärde sig mer när det var en lugn och stilla miljö. Dessa svar 

kan möjligen ha påverkats undermedvetet av den miljö som vanligtvis råder i klassrummet. 

Risken finns att eleverna försökte svara ”rätt”, alltså svara det de trodde att vi ville höra; att 

lektioner ska vara tysta och lugna. Detta tankesätt påverkar troligtvis elevernas inställning till 

att lära ute där de är kroppsligt aktiva. Vidare kan denna inställning i sin tur bli en anledning 

till att utomhuspedagogiken minskar på mellanstadiet.  

 

En tredje anledning som möjligtvis påverkar elevernas inställning till utomhuslektioner är 

lärarnas engagemang och delaktighet under lektionerna. Då barn blir äldre vill de mer och mer 

bete sig som vuxna. Om då lärarna står och samtalar med varandra under hela 

utomhuslektionen, i en miljö som ofta förknippas med lek och barn, kan eleverna vilja ta 

efter. När lärare är inaktiva sänder de signaler att detta är för barn och inte för vuxen. Därför 

hade eleverna kunnat ha en mer positiv inställning gentemot utomhuslektionerna om lärarna 

hade visat en mer positiv inställning till pedagogiken. 
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8.2.3 Mål och syfte 

Det resultat som förvånade mest efter alla intervjuerna var elevernas svar på skolan med 

profil, då de sa att de inte visste varför de hade utomhusprofil. När vi först skrev frågan i 

intervjuguiden tog vi för givet att eleverna på skolan med profil skulle vara de elever som gav 

oss ett utförligt svar, men verkligheten var en annan. Vår förklaring till detta fick vi under 

lärarintervjun på samma skola. Lärarna förklarade problematiken med att skolan inte hade 

haft en tydlig målbild, vilket är anledningen till att profilen inte är lika uttalad i dagsläget. 

Därför blev det tydligt för oss hur viktigt det är att som skola ha en gemensam målbild för att 

eleverna in sin tur ska ha ett mål med det de gör, något som kan öka motivationen.  

 

8.2.4 Övrig diskussion 

Något som uppmärksammades efter våra intervjuer var att svaren på en specifik fråga i 

intervjuguiden inte stämde överens med vårt arbetes Litteraturbakgrund. Frågan löd Märker 

du någon skillnad på hur elever beter sig inomhus och utomhus? Denna fråga fanns med 

eftersom att vi i den vetenskapliga litteraturen läst om hur elevers roller förändras positivt när 

de kommer ut. Detta höll ingen intervjudeltagare med om. De menade istället att eleven får 

samma roll ute som inne, men att den förstärks utomhus; de pratiga blir pratigare och de 

busiga blir busigare. Det blir alltså ingen förändring, endast förstärkning. 

Något som var tydligt under intervjuerna med eleverna var att årstiden som rådde när 

intervjuerna gjordes, påverkade deras infallsvinkel på svaren. När vi till exempel frågade om 

negativa aspekter med utomhuspedagogik gav de alla vädret som exempel, att det är kallt. Att 

intervjuerna genomfördes i december kan alltså har påverkat deras infallsvinklar i svaren. 

Hade intervjun gjorts i april, maj och juni hade förmodligen svaren varit annorlunda. 
 

8.3 Professionsrelevanta konsekvenser  
 

Kunskapen, om utomhuspedagogik, som förvärvats parallellt med att självständiga arbetet 

skrivits ser vi som viktig för att kunna bedriva givande utomhusverksamhet. Vi har fått ta del 

av positiva effekter av utomhuspedagogik, men vi har även fått upp ögonen för svårigheter 

och hinder, efter genomförda intervjuer, som kan relateras till pedagogiken. Att vi har fått se 

båda sidorna ser vi som en god erfarenhet som är till vår fördel. Att dessa två sidor 

uppmärksammats kan hjälpa oss att vara mer uppmärksamma i vår undervisning, då vi fått ta 

del av positiva perspektiv, men senare även negativa perspektiv som vi tidigare inte mött, 

varken i litteraturen eller i vår utbildning. Men trots att vi fått ta del av båda sidorna ser vi 

utomhuspedagogiken som en möjlighet till lärande.  
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10 BILAGOR 
 

10.1 Bilaga A 
 

Intervjufrågor 

Till pedagogerna: 

Lärarens intresse för naturen: 

- Tycker du om att vara utomhus? 

- Är du utomhus ofta på fritiden? 

Lärarens intresse för utomhuslektionerna: 

- Tycker du om att hålla lektioner utomhus? (inte begränsa) 

- I vilka ämnen håller du lektioner utomhus? Varför dessa ämnen? 

- Vilka fördelar/nackdelar ser du med utomhuslektioner? 

- Vad tror du att eleverna tycker om utomhuslektioner? 

- Tror du att eleverna förstår varför lektioner genomförs utomhus? 

- Tycker du att det är lätt/svårt att planera/komma på upplägg till utomhuslektioner? 

- Hur brukar upplägget se ut på lektionerna? (enskilt arbete, grupparbete, eget ansvar, 

diskussion osv) 

- Tycker du att det går att uppfylla målen utomhus? 

- Hur bedömer du om eleverna uppnår målen utomhus? 

- Finns det någon koppling mellan inomhuslektionerna och utomhuslektionerna? 

- Tror du att det är viktigt med utomhuspedagogik? 

- Tror du att alla elever kan arbeta bra på utomhuslektioner? 

- Är det någon skillnad tidmässigt hur ofta du genomförde lektioner utomhus i låg- och 

mellanstadiet? 

- Ser du någon skillnad på sammanhållningen i klassen inne och ute? 

- Varför håller du lektioner utomhus? 

Till eleverna: 

Elevens intresse för naturen: 

- Tycker du om att vara utomhus? 

- Är du utomhus mycket på fritiden? 

- Hade du velat vara ute mer än du är i nuläget? 

- Tycker du att det är kul att vara ute på rasterna? 

- När du är ute, var är du då? 

- Ser du skogen som något spännande eller läskigt? 

Elevernas intresse för skolan: 

- Tycker du om att gå i skolan? 
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- Tycker du att du lär dig mycket i skolan? 

- Hur tycker du att du lär dig bäst? (Läsa, skriva, lyssna, göra osv.) 

Elevens intresse för utomhuslektionerna: 

- Har ni lektioner utomhus ofta? 

- Vad brukar ni göra på utomhuslektionerna? 

- Kan du förstå varför lektioner genomförs utomhus? 

- Tycker du att det finns fördelar/nackdelar med att vara inne? 

- Tycker du att det finns fördelar/nackdelar med att vara ute? 

- Vad tror ni att era lärare tycker om att ha utomhuslektioner?  

- Är det någon skillnad på hur ofta ni har utelektioner nu jämfört med när ni gick i 

lågstadiet? 

- Tycker du att utomhuslektionerna är givande? Lär du sig något? 

- Tror du att du lär dig bäst inomhus eller utomhus? 

- Märker du någon skillnad på hur elever beter sig inomhus och utomhus? 

- Tycker du att det går bra att arbeta ute? 

- Fungerar samarbetet i klassen ute? 

- Får du göra något du är bra på ute som du inte kan inomhus? 

Övriga frågor rörande skolan och lektionerna: 

- Har du svårt för att koncentrera dig under lektioner? 

- Har du svårt att sitta still under lektioner? 

- Tror du att du koncentrerar dig bättre/sämre om du får röra på dig under lektioner? 
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10.2 Bilaga B 

Hejsan 

Vi är två studenter från Linnéuniversitetet i Växjö som heter Hanna 

Rudberg och Johanna Åkesson. Vi går vår sista termin på 

lärarutbildningen och skriver nu vår c-uppsatts. Den handlar om 

utomhuspedagogik; vilka för- och nackdelar den har i undervisningen. 

Vi skulle vilja intervjua ditt barn om detta. Vi kommer att spela in 

intervjun och sedan använda den i vår studie. Inga namn kommer att 

vara med i uppsatsen och vi spelar endast in intervjun för vår egen del 

så att vi enklare kommer ihåg vad som sades under intervjun. För att 

vi ska kunna genomgöra denna intervju behöver vi ditt godkännande.  

 

Ditt barns namn: __________________________________________ 

Jag godkänner att mitt barn tar del i er intervju. Ja_____   Nej_____ 

 

Underskrift  

 

Namnförtydligande  

 

Tack på förhand, med vänliga hälsningar  

Hanna & Johanna  

 

 

 


