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SAMMANFATTNING 

Studiens syfte är att undersöka elevers upplevelser av utomhuspedagogik i en I Ur och Skur-skola. 

Insamlingen av det empiriska materialet gjordes genom intervjuer med 12 elever i åldern 10-12 år i 

en I Ur och Skur-skola. Resultatet bygger på en kvalitativ analys, där elevernas upplevelser delats 

upp i kategorierna lärande, fysiskt och psykiskt välmående samt social utveckling.  

Resultatet indikerar att eleverna upplever både möjligheter och hinder gällande undervisning genom  

utomhuspedagogik. Möjligheterna beskrivs som ökat lärande där undervisningen uppfattas som 

verklighetsnära och konkret. Vidare upplever eleverna att utomhusundervisningen bidragit till 

bättre fysisk hälsa, där elevernas sjukfrånvaro minskat och konditionen förbättrats. Undervisningen 

upplevs även som lustfylld och rogivande vilket eleverna påpekar är en positiv aspekt av utom-

huspedagogik. Vidare beskrivs utomhuspedagogikens möjlighet som utökade kompisrelationer där 

eleverna beskriver hur de utvecklat nya relationer med klasskamrater genom förhållningssättet.  

De hinder som eleverna beskriver är att undervisningen utgår från en grundläggande nivå, där ele-

verna saknar en utmaning som bidrar till en vidareutveckling. Avslutningsvis påvisar resultatet ett 

samband mellan lärande och emotionella aspekter, där lärandet alltid beskrivs genom en emotionell 

känsla. Eleverna diskuterar lärandet i form av att de upplever glädje, lugn och gemenskap. 
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ABSTRACT  

Malin Engwall  

The study's purpose was to examine students' experiences of outdoor education in a school with 

an Ur and Skur profile. The collection of empirical material was done through interviews with 12 

pupils aged 10-12 years. The result is based on a qualitative analysis, where the students' experi-

ences have been divided into categories of learning, physical wellbeing, mental wellbeing and so-

cial development. The results indicate that students experience both opportunities and obstacles 

regarding the teaching of outdoor education. The possibilities are described through increased 

learning where education is perceived as realistic and concrete. Further, the students experience 

the outdoor environment contributed to better physical health, where the students' absenteeism 

decreased and fitness improved. Teaching is also experienced as pleasurable and relaxing as the 

students point out the positive aspect of outdoor education. The student also describes the out-

door education as an opportunity for extended friendships where students describe how they de-

veloped new relationships with classmates. The obstacles that the students are describing are that 

teaching is sometimes based on the students who are in difficulty and not from the students who 

want to be challenged. Finally, the results indicate a correlation between learning and emotional 

aspects, where learning is always described by an emotional feeling. Students discuss learning as 

they experience joy, peace and fellowship. 
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1 Inledning   

Vi lever i ett land där naturen utgör en stor andel av landets yta. Går man utanför husknuten mö-

ter man någon form av natur. Det kan vara en arrangerad park eller en vildvuxen skogsdunge. 

Oavsett vad området runtomkring erbjuder så inbjuder miljöerna till lek och lärande där utom-

huspedagogik kan vara ett naturligt inslag. Utomhuspedagogik bygger på att utveckla lärande i en 

alternativ miljö till det traditionella klassrummet (Brügge & Szczepanski, 2011). Under min ut-

bildning har ett intresse för naturen och för en alternativ undervisningsmiljö växt fram, vilket 

gjorde att valet på studiens inriktning föll naturligt på utomhuspedagogik.  

Utomhuspedagogik har sina rötter långt tillbaka i tiden där dåtidens pedagoger såg fördelar med 

att eleverna skulle förankra sina kunskaper i något levande och något som gick att ta på. Genom 

att använda flera sinnen, skulle högre lärande utvecklas hos eleverna (Szczepanski, 2007).   Tan-

kesättet har fortsatt att växa och en skola som verkligen tagit detta till sig är I Ur och Skur. Verk-

samheten bygger på att eleverna ska utveckla kunskaper i en alternativ miljö, där eleverna får ut-

veckla kunskaper i naturen men också med naturens hjälp. Undervisningen ska bidra till nyfiken-

het och kreativitet hos individerna, där målet är att uppnå ett högre lärande (Friluftsfrämjandet, 

2016). Vidare bygger I Ur och Skur sin undervisning på möjligheterna i att använda hela kroppen 

och sinnena till hjälp i inlärningsprocessen. Kroppen får i detta sammanhang vara ett redskap för 

att utveckla förståelse och kunskaper så som fakta, färdighet och förtrogenhet (ibid.). 

 I studien baseras det empiriska materialet från en I Ur och Skur-skola där elevernas upplevelser 

och iakttagelser står i centrum för datainsamlingen. Genom en tidigare genomförd litteraturstu-

die, upptäckte jag att det saknades kunskaper om elevers upplevelser av utomhuspedagogik i ma-

tematikundervisningen. Med det som bakgrund syftar denna studie till att studera hur elever i års-

kurs 4-6 på en I Ur och Skur-skola upplever utomhuspedagogik i matematikundervisningen.  
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2 Bakgrund 

Till en början definieras begreppen utomhuspedagogik och klassrumsundervisning i syfte att tydliggöra 

återkommande begrepp i studien som är av en betydande vikt. Vidare kommer styrdokumenten, 

matematikundervisning och en övergripande redogörelse för I Ur och Skur-verksamheten presente-

ras, då datainsamlingen är hämtad ur en sådan verksamhet. Därefter följer en historisk tillba-

kablick i syfte att förstå utomhuspedagogikens utveckling och bakomliggande orsaker. Avslut-

ningsvis görs en redogörelse för aktuell forskning och utomhuspedagogikens teoretiska utgångs-

punkter. 

Begreppsdefinitioner 

Utomhuspedagogik definieras av Nationellt center för utomhuspedagogik (NCU; Lidköpings univer-

sitet, 2016) som ett förhållningssätt till lärande där det sker en samverkan mellan reflektion och 

upplevelse. Platsen har en avgörande betydelse för lärandet då undervisningen är uppbyggd av 

autentiska situationer. Lärandets rum flyttas från klassrummet till naturlivet, kulturlandskapet och 

samhällslivet (ibid.). Inom detta perspektiv har platsen för lärandet utvidgas, vilket gör att möjlig-

heterna för lärande hos eleverna utökas (Brügge & Szcepanski, 2011). Vidare måste undervis-

ningen bygga på en växelverkan med naturen och därav behöver undervisningen i utomhuspeda-

gogik bedrivas med naturens hjälp och inte endast i naturen (ibid.). Begreppen utomhuspedago-

gik och utomhusundervisning används synonymt med varandra i studien. 

Klassrumsundervisning syftar i studien till undervisning som är förlagd i ett klassrum, där eleverna till 

största delen arbetar vid sin bänk med pararbeten eller individuella arbeten.  

Utomhuspedagogik med förankring i styrdokumenten 

Utomhuspedagogik står inte utskriven som en obligatorisk del i Läroplan för grundskolan förskolan 

och fritidshemmet 2011(Skolverket, 2011). Däremot ska undervisningen i grundskolan formas så att 

den på bästa möjliga sätt utvecklar förmågorna hos eleverna, vilket utomhuspedagogik skulle 

kunna bidra till. Skolans verksamhet ska bygga på att varje enskild individ får möjligheten att ut-

vecklas till sin unika egenart (Skolverket, 2011). I samband med detta betonas att undervisningen 

ska bedrivas på ett sådant sätt att eleverna känner en lust inför att lära (ibid.). I tidigare studier har 

utomhuspedagogik visat sig ha en positiv effekt på elevernas psykiska välmående, där eleverna ser 

fram emot en undervisning som är förlagd i en utomhusmiljö (Mygind, 2009).  

Genom undervisning i en levande miljö, skapas erfarenheter utifrån upplevelsen i naturen. I ut-

omhuspedagogiken får eleverna möjligheten att upptäcka och på så sätt utveckla det kreativa upp-

täckandet, som är en viktig del i lärandet (Szcepanski, 2007).  
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Szcepanski (2007) beskriver att undervisningen i utomhuspedagogik bygger på att upptäcka med 

hela kroppen och utveckla ett kreativt förhållningssätt. Vidare ger utomhuspedagogik eleverna 

möjligheten att utveckla idéer, fantasi och skapande (ibid.), vilket kan kopplas till målen för sko-

lans verksamhet där varje individ ska få möjlighet att utveckla personliga tankegångar och ställ-

ningstagande. Vidare ska elevernas inlevelseförmåga främjas där varje elev får finna sin unika 

egenart (Skolverket, 2011), något man kan koppla samman med utomhuspedagogikens möjlighet-

er (Szcepanski, 2007).  

De didaktiska frågorna som är väsentliga i planering av utomhuspedagogik är; var, vad, hur, när 

och varför, där platsen ska vara en del av lärandet som bidrar till en förstärkning och förbättring 

av kunskapsinhämtande. Vidare bör pedagogen ställa frågan kring, vad undervisningen utomhus 

ska bidra till och hur undervisningen byggs upp för att utveckla olika förmågor hos eleverna. Frå-

gan kring när undervisningen ska förläggas utomhus eller i klassrummet, får ta sin utgångspunkt i 

områdets syfte med förankring i läroplanen (ibid.). Avslutningsvis menar Szcepanski (2007) att 

pedagogen måste relatera utomhuspedagogiken till forskning för att ta reda på hur man på bästa 

sätt utvecklar undervisningen som sker genom utomhuspedagogik (ibid.). Szcepanski (2007) häv-

dar att utomhuspedagogik ska utgå från beprövad erfarenhet och aktuell forskning, vilket är ett 

centralt mål i Läroplanen (2011). 

Utomhuspedagogik kan enligt Szcepanski (2007) också vara ett sätt att möta skolans uppdrag att 

belysa ett miljöperspektiv där eleverna ska utveckla ett förhållningssätt till närmiljön såväl som 

den globala miljön (Skolverket, 2011). Arbetet i skolan ska bedrivas av sådan karaktär att hållbar 

utveckling främjas där utomhusmiljön kan utveckla en motivation och omtanke för närmiljön 

såväl som den globala miljön hos eleverna (ibid.).  

Matematikundervisningen 

Matematikens syfte går att finna i läroplan för grundskolan förskolan och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 

2011) och innefattar bland annat fem förmågor; problemlösningsförmågan, begreppsförmågan, 

metodförmågan, resonemangsförmågan samt kommunikationsförmågan. Problemlösningsför-

mågan innebär att eleverna ska kunna lösa och formulera problem med hjälp av matematiken. 

Vidare ska eleverna välja och värdera lämpliga strategier för att lösa olika matematiska problem. 

Eleverna ska även utveckla förmågan att använda och analysera olika matematiska begrepp samt 

se sambandet mellan olika begrepp (ibid.).Vidare ska eleverna utveckla metodförmågan som in-

nebär att eleverna ska välja och värdera lämplig metod i samband med uträkning av matematiska 

uppgifter. För att eleverna ska utveckla resonemangsförmågan krävs en undervisning där eleverna 
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får möjlighet att föra och följa olika matematiska resonemang. Undervisningen ska även utformas 

så att eleverna får möjlighet att samtala och argumentera kring matematiska frågeställningar, be-

räkningar och slutsatser, detta för att eleverna ska uppnå kommunikationsförmågan(ibid.).  

Undervisningen i matematik ska hjälpa eleverna att fatta genomtänkta beslut i livets många olika 

valsituationer, vilket ökar elevernas inflytande i samhällslivet. Vidare ska undervisningen bidra till 

ett kreativt och logiskt tänkande, vilket underlättar för elevernas deltagande i samhällslivet. Av-

slutningsvis ska undervisningen utveckla ett intresse och en tilltro till elevernas förmåga, där ele-

verna känner en glädje inför att använda matematiken i olika sammanhang i livet (ibid.).  

I Ur och Skur 

Klassrummet i en I Ur och Skur-verksamheten flyttas från det traditionella klassrummet till ett 

öppet klassrum i naturen där de fyra väggarna inte begränsar inlärningen. Naturen blir ett klass-

rum för upptäckande, skapande, lek och gemenskap (Friluftsfrämjandet, 2016). Det öppna klass-

rummet bidrar även till reflektion och eftertanke, vilket ger eleverna ett lugn. Pedagogen i en I Ur 

och Skur, utgår alltid från elevens behov och förutsättning och arbetar med glädjen i att utforska, 

uppleva och agera (ibid.).   

I Sverige har I Ur och Skur funnits sedan 1983, där utgångspunkten är att alla barn ska få möjlig-

het till utökad rörelse och inspiration av naturen. Idag finns det tvåhundra I Ur och Skur-

verksamheter, som sträcker sig från förskolor till skolor (ibid.). Vidare finns det en uppsjö av na-

turskolor runt om i landet och utomlands, där begreppet utomhuspedagogik motsvaras av be-

greppet outdoor education.  

I Ur och Skur har sin grund i upplevelsebaserat lärande, friluftsliv och utomhuspedagogik (ibid.). 

Grundtanken är att eleverna ska upptäcka och utforska med alla sinnen och hela kroppen. Fri-

luftsfrämjandet (2016) påpekar att genom att upptäcka med sinnena och kroppen som hjälp stim-

uleras en nyfikenhet och en lust att lära. I leken utvecklas dessutom även elevernas självkänsla, 

förståelse och kunskaper, vilket de har nytta av i olika situationer i livet (ibid.). 

Verksamheten utgår från Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 

2011), men har som egna mål att främja elevers kunskaper kring en hållbar livsstil. I Ur och Skur 

strävar efter att varje elev ska utveckla kunskaper och att eleven ska handla kring naturfrågor och 

allemansrätten. Vidare ska vistelsen utomhus bidra till en lust att lära och en gemenskap där varje 

elev ska få det stöd den behöver för att utvecklas framåt (Friluftsfrämjandet, 2016). I Ur och Skur 

har ytterligare som mål att eleverna ska utveckla ett gediget intresse för natur och friluftsliv. 
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Utomhuspedagogikens framväxt 

Utomhuspedagogikens grundtanke, att lära i en annan miljö än i det befintliga klassrummet,  kan 

vi finna spår av långt tillbaka i tiden. Redan på antiken grundade Aristotelses (384 – 322 f.kr) 

tanke-gångar om att vi lär med hjälp av våra sinnen och erfarenheter gjorda i praktiken 

(Szczepanski, 2007). Någon som hade liknande tankar var även Comenius (1592-1670) som på-

pekade vikten av att arbeta med olika sinnen  vid inlärning. Tankegångarna kring att inlärning bör 

ske med hjälp av så många sinnen som möjligt gjorde att Rousseau (1712-1784) utvecklade en 

aktivitetsinriktad undervisning (ibid.). Den undervisningsformen utgick ifrån det tidiga mötet 

mellan barnet och verkligheten. Även Dewey (1859-1952) betonade vikten av att arbeta med flera 

sinnen och i samband med detta utvecklades det klassiska uttrycket Learning by doing (Brügge & 

Szczepanski, 2011). Dewey ansåg att den teoretiska kunskapen hade lika stor betydelse som den 

praktiska kunskapen i samband med inlärning. Genom att aktivera hela kroppen kunde intelligens 

utvecklas, något som enligt Dewey stod i nära relation till hälsa, styrka, lärande och klokhet 

(Szczepanski, 2008). 

En pedagog som utgick från upplevelser i naturen som en källa till kunskap var Montessori 

(1870-1952). Montessori uttryckte även hon betydelsen av sinnena i samband med inlärning 

(Brügge & Szczepanski, 2011).Genom att finna alternativa vägar att undervisa ansåg  pedagogen 

Key (1859-1926) att eleverna utvecklades ännu mer än vid traditionell klassrumsundervisning. 

Key använde exempelvis hantverk och trädgårdsarbete för att undervisa i matematik (ibid).  

Sveriges allmänna folkskoleförordning (1915-1917) uppmärksammade även inlärning i en alterna-

tiv miljö där förordningen uttryckte ett värde i att lära i konkreta och vardagsnära situationer 

(ibid.). Även i hemmen blev utomhusaktiviteter och friluftsliv mer populära vilket kan vara ett 

samband mellan minskad arbetstid och semesterlagstiftningens utveckling (Sandell, 2011). Enga-

gemang i friluftsliv ansågs vara en viktig del i uppfostran där barnen skulle få utveckla sin kondit-

ion, välbefinnande och personliga hälsa med friluftslivets hjälp (ibid.). 
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Teoretiska utgångspunkter för utomhuspedagogik 

Lärande som sker i en utomhusmiljö kan ge eleverna en alternativ pedagogik som främjar deras 

lärande och utveckling, där eleverna får arbeta på ett annorlunda sätt än vad de gör i en tradition-

ell klassrumssituation. Deweys tankegångar men också Vygotskijs sociokulturella teori har varit 

betydande för utomhuspedagogikens bakgrund och framväxt, därav kommer de två teoretikernas 

pedagogik presenteras nedan i syfte att öka förståelsen för utomhuspedagogik ursprung och be-

tydelse.  

Deweys aktivitetspedagogik 

Den amerikanska filosofen, psykologen och pedagogen John Dewey (1859- 1952) anser att den 

praktiska kunskapen och den teoretiska kunskapen ska samspela för att utveckla lärande hos ele-

ver (Brügge & Szczepanski, 2011). Eleverna ska enligt Dewey vara i centrum för lektionsplane-

ringen, där deras aktiviteter ska styra hur undervisningen planeras och genomförs. Undervisning-

en ska vidare planeras genom aktiviteter som är nära anknutna till olika objekt och begrepp 

(Sundgren, 2011). Dewey menar att kunskap utvecklas genom handling och upplevelser där re-

flektion och eftertanke är en del av lärandet (Brügge & Szczepanski, 2011). 

Skolans uppgift är att forma goda samhällsmedborgare, där kunskapen ska vara en bro mellan 

kulturarvet och den oplanerade och spontana inlärningen. Dewey påpekade att skolan ska vara ett 

samhälle i miniatyr, där eleverna efter skolgången ska känna sig mentalt redo för att inta sam-

hällets alla skepnader (Sundgren, 2011). I samband med detta ska eleverna få möjligheten att ut-

veckla sin sociala förmåga, vilket inte görs i ett klassrum där disciplin står högst på agendan. Pe-

dagogiken ska istället utgå från elevernas intresse och omvärld, allt annat talar för en förtryckt 

och ytlig pedagogik, menar Dewey (ibid.). 

Pedagogiken som Dewey bedrev byggde på en tankegång kring att människor bär på olika intres-

sen, vilket man kan dela upp i social interaktion i form av samtal och kommunikation, intresse för 

att söka förståelse, skapande och konstnärlig instinkt (ibid.). I samband med de tankegångarna 

myntades det kända uttrycket ” Learning by doing” som bygger på tankegången, att lära genom 

att göra (Brügge & Szczepanski, 2011). Deweys välkända uttryck är något som idag är samman-

kopplat med hans teorier och något som summerar hans pedagogiska tankesätt. 

Utomhuspedagogiken ska bygga på autentiska händelser vilket kan relateras till Deweys teori om 

att undervisning ska grunda sig på aktiviteter nära anknutna till eleverna. Vidare ska utomhuspe-

dagogiken enligt NCU:s definition (2016) vara en sammankoppling mellan reflektion och upple-

velser, vilket stödjer sig i Deweys teori kring människors olika instinkter där undersökande, för-
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ståelse och konstruerande är nära knutet till varandra (Brügge & Szczepanski, 2011). Avslutnings-

vis bör nämnas att utomhuspedagogik ska ske i en växelverkan mellan natur och undervisning, 

vilket stödjer sig i Deweys teori där undervisningen ska vara nära anknutet till både ett objekt och 

ett begrepp. Vilket innebär att utomhuspedagogiken inte endast kan bedrivas på en stubbe i sko-

gen utan måste ske med hjälp av naturen för att öka lärandet (NCU; Linköpings universitet, 

2016).  

Sociokulturellt perspektiv 

Lev Vygotskij (1896-1934) utvecklade den sociokulturella teorin där utgångspunkten är att män-

niskan utvecklas utifrån biologiska processer och den kulturella miljö som finns i människans 

omvärld (Säljö, 2011). Den biologiska utveckling som sker startar redan när barnet är i magen, då 

kroppen utvecklar olika färdigheter. Vygotskij menade att vi alla är en biologisk varelse från bör-

jan som utvecklas i kroppens takt oberoende av vilken del i världen vi föds i. Det innebär att den 

första tiden i ett barns liv ser relativt lika ut oavsett vilken kulturell och social bakgrund föräldrar-

na har (ibid.).  

När barnet sedan börjar kommunicera är språket nyckeln till kommunikation, vilket Vygotskij 

menar är en avgörande sociokulturell faktor. Vygotskij delar även in barnets utveckling i olika 

funktioner, där de lägre funktionerna innefattar elementära beteende hos barnet (ibid.). Ett sådant 

beteende kan vara ifall barnet slagit sig och sedan registrerar den känslan för att undvika samma 

händelse igen. En högre psykologisk funktion hos människan kan vara människans sätt att han-

tera ett medierande verktyg. Vygotskij förklarar medierande som när vi skall minnas en siffer-

kombination och att människan då använder sig av någon välkänd händelse eller plats för att 

minnas siffrornas kombination (ibid.). Detta kan vi förklara som att vi utvecklar ny kunskap ge-

nom äldre erfarenheter, minnen och kunskaper. De medierande redskapen hjälper oss i våra 

handlingar, då vi med hjälp av dem kan analysera, reflektera och slutligen agera utifrån dessa. In-

teraktionen har därav en avgörande del i utvecklingen, då vi lär andra samtidigt som andra ut-

vecklar oss.  

Ett känt begrepp inom den sociokulturella teorin är utvecklingszonen, vilket Vygotskij definierar 

som det barnet klarar av på egen hand och det barnet klarar av med hjälp av en annan person. 

Det innebär att läraren i skolan ska vara en stöttande person för barnets utveckling. Genom 

kommunikationen kan läraren stötta barnet i sin utveckling, vilket gör att läraren hjälper barnet 

framåt i kunskapsutvecklingen (ibid.). Vygotskij påpekar att utvecklingszonen visar var barnet 



8 

 

befinner sig, vart barnet är påväg och slutligen vad som ligger inom räckhåll för barnet att ut-

veckla(ibid.).  

I undervisning uppbyggd på utomhuspedagogik får eleverna integrera med varandra och med 

hjälp av varandras kunskaper utvecklas tillsammans. Undervisningen i naturen ska bygga på au-

tentiska upplevelser, vilket är nära sammankopplat till Vygotskijs tankar om medierande verktyg 

(Brügge & Szczepanski, 2011). Genom att skapa en undervisning som utgår från var barnen är 

någonstans kan vi med utomhuspedagogiken hjälpa barnen framåt. Utomhuspedagogiken ska 

bedrivas med hjälp av naturen och inte endast i naturen (ibid.), vilket kan kopplas ihop med me-

dierande tankesätt. I ett medierande tankesätt utgår man ifrån det man tidigare lärt sig, genom 

undervisning i naturen så tar vi naturen till hjälp för att gestalta nya kunskaper. Undervisning som 

endast bedrivs i naturen och inte med naturens hjälp uppfyller inte kriteriet att ta vara på det vi 

kan för att utveckla ny kunskap (ibid.).  

Tidigare forskning om utomhuspedagogik och matematikundervisning 

Den övergripande litteraturen har jag funnit genom en tidigare genomförd litteraturstudie (Eng-

wall & Åkesson, 2015). Syftet med litteraturstudien var att finna positiva effekterna av utom-

huspedagogik på elevers lärande och indirekta lärande. Dessutom har sökningar gjorts i följande 

databaser Google Scholar, Educational Resources Information Centre [ERIC]. 

Största delen av forskningsområdet kring utomhuspedagogik omfattas av kvalitativa studier där 

lärares uppfattningar och tankegångar till största delen är i fokus. Till största delen är studierna 

inriktade mot barn i de lägre åldrarna. Ett exempel på en sådan studie är Handlingsburen kunskap: 

lärares uppfattningar om landskapet som lärandemiljö (Szczepanski, 2008) som syftar till att beskriva hur 

lärare uppfattar utemiljön som ett verktyg för lärande. Ytterligare en studie som är av intresse är 

Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer - en interventionsstudie i skolår 1-3 (Ericsson, 2003) 

som syftar till att ta reda på om utökad motorisk träning bidrar till bättre välbefinnande, grov mo-

torik och skolprestationer för elever i de lägre åldrarna. 

Lärande i samband med utomhuspedagogik 

Enligt tidigare forskning finns det både möjligheter och hinder vid användning av utomhuspeda-

gogik i undervisningen. En av de positiva aspekterna enligt lärarna är att utomhuspedagogik i ma-

tematikundervisningen kan bidra till en ökad begreppsförståelse då eleverna får möjligheten att 

sätta begreppen i ett sammanhang, vilket bidrar till förbättrade resultat (Fägerstam & Blom, 

2013). Vid utomhuspedagogik får även eleverna större förståelse av begreppens betydelse och 

kan förklara begreppen mer ingående än de elever som endast deltagit i en traditionell klassrums-
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undervisning. Vidare beskrivs matematikundervisningen som bedrivs genom utomhuspedagogik 

som mer elevfokuserad än den traditionella klassrumsundervisningen, då eleverna upplever att 

deras bakgrund och tankegångar är i fokus (ibid.). Szcepanski (2013) beskriver utomhuspedagogik 

som en möjlighet att använda flera sinnen samtidigt, vilket gör att eleverna får möjlighet att be-

fästa nya kunskaper. Begreppskunskaper utvecklas då kunskaperna sätts i konkreta situationer 

och autentiska miljöer (ibid.). 

Fysiskt välmående  

I samband med utomhuspedagogik får eleverna större möjlighet till fysisk och motorisk aktivitet 

än vid traditionell klassrumsundervisning. I en studie gjord av Mygind (2007) visar resultatet att 

elevers aktivitetsnivå är 100 % högre vid utomhusundervisning i jämförelse med undervisning 

som sker i ett klassrum. Utomhuspedagogik uppnår samma aktivitetsnivå som en dag med tradit-

ionell klassrumsundervisning och som kompletterats med två idrottslektioner för att uppnå 

samma fysiska nivå som en dag med utomhuspedagogik skulle bidra till (ibid). Resultatet från 

Myginds (2009) studie indikerar att utomhuspedagogik kan bidra till utvecklad fysisk hälsa. 

Genom utökad aktivitet i en utemiljö, förbättras elevernas välmående och sjukfrånvaron minskar, 

vilket Söderström & Blenow (1998) påpekar är en konsekvens av utökad utevistelse. I samband 

med en utökad vistelse i en utemiljö, förbättras elevernas immunförsvar (Statens folkhälsoinstitut, 

2007). 

Den ökade fysiska och motoriska träningen kan bidra till ökade studieresultat i matematikunder-

visning (Ericsson & Karlsson, 2014). En ytterligare positiv aspekt av ökad fysisk aktivitet i sam-

band med utomhuspedagogik är att elevernas muskelmassa ökar, vilket kan leda till minskad 

övervikt hos elever (Statens folkhälsoinstitut, 2007). Elevernas  koordination och balans förbätt-

ras i samband med utomhuspedagogik, då eleverna uppvisade stora förbättringar efter undervis-

ning som skett genom utomhuspedagogik (Ericsson & Karlsson, 2012).  

Psykiskt välmående 

Genom utomhuspedagogisk undervisning ökar elevernas inre motivation då eleverna känner en 

förväntan inför undervisningstillfället (Mygind, 2009). Eleverna som deltog i Myginds (2009) fick 

svara på påståendet: jag ser fram emot att spendera tid i skogen. Eleverna som deltog fick svara 

på påståendet utifrån skalan 1-4 där 1 var väldigt ovanligt och 4 var väldigt ofta. Resultatet visar 

att eleverna under första, andra och tredje året hade en väldigt positiv inställning till utomhuspe-

dagogik. Under fjärde året sjönk resultatet, men resultatet visar ändå att eleverna överlag har en 
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inre motivation i samband med utomhuspedagogik. Detta kan vara ett resultat av att undervis-

ningen utgår från elevernas egna frågeställningar och intresse (O´Brien, 2009). 

Ytterligare visar resultatet från Myginds studie (2009) att eleverna hellre vill delta i undervisning 

utomhus än i klassrummet, då eleverna fick svara på påståendena: jag gillar skogen och jag gillar 

klassrummet. Resultatet av påståendena visar att eleverna har en positivare inställning till utom-

huspedagogik i jämförelse med en traditionell klassrumsundervisning (ibid.).  

Vidare så upplever eleverna att vistelsen i skogen ökar deras motivation och de känner en glädje 

inför undervisning i samband med utomhuspedagogik. Även stressen minskar hos elever som 

undervisas i en utomhusmiljö, vilket kan bero på att ljudnivån sjunker (Maller, 2009; Mygind, 

2009).  Vidare kan miljön spela stor roll på elevernas välmående, när undervisningen blir förlagd i 

en utomhusmiljö påverkas elevernas stressnivå då miljön omkring inbjuder till ett lugn (ibid). 

Elevernas självkänsla och självförtroende är något som påverkas i samband med utomhuspeda-

gogik ( Eriksson & Karlsson, 2011; Maller, 2009).  I samband med den ökade fysiska aktiviteten 

som sker i samband med utomhuspedagogik, ökar också elevernas självkänsla och självförtro-

ende. Vilket studien från Eriksson & Karlsson (2011) påvisar då elever med goda motoriska fär-

digheter har en högre självkänsla än de elever som inte uppvisar lika goda motoriska färdigheter. 

Social utveckling 

Den sociala integrationen med andra elever ökar i samband med utomhuspedagogik, då eleverna 

får större möjlighet att samspela med andra elever än vid traditionell klassrumsundervisning 

(Maller, 2009; Mygind, 2009). Det kan vara ett resultat av att eleverna sätts i andra konstellationer 

än vid undervisning som är förlagd i ett klassrum. Genom nya konstellationer i en utomhusmiljö 

kan eleverna i samband med detta integrera med nya bekantskaper (Mygind, 2009). I en observat-

ion under åren 2000-2003 fick elever svara på frågan om de leker med nya kamrater i skogen 

(Mygind, 2009). Resultatet visade att två femtedelar utökade kompisrelationerna under första året 

studien genomfördes. År två ökade andelen och under tredje året minskade andelen, däremot vi-

sar resultatet av år fyra att andelen ökat igen och att hälften av eleverna integrerade med nya 

klasskamrater när de befann sig i en skogsmiljö (ibid.). 

Undervisning i utomhuspedagogik är till stor del uppbyggt av sammarbetsövningar och tävlingar 

får eleverna lära känna nya kamrater och tillsammans uppnå gemensamma mål (Fägerstam & 

Blom, 2013). Eleverna känner sig då mer involverade då alla förväntas bidra med något vilket gör 

att eleverna uppmuntrar varandra (Ibid). Uppmuntran från andra elever gör att eleverna känner 

sig delaktiga i arbetet och ökar sin samarbetsförmåga (Maller, 2009). 
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Hinder i samband med utomhuspedagogik  

Det finns aspekter som lärare påpekar som hinder i samband med undervisning som är förlagd i 

en utomhusmiljö. Szcepanski (2008) påpekar en osäkerhet hos lärare i samband med utomhuspe-

dagogik då ett antal lärare uttrycker det gällande lektionsinnehållet. Då lärarna blir osäkra 

huruvida lektionen ska planeras och genomföras i en utemiljö bidrar  det till att de väljer att avstå 

från en sådan typ av lektion (ibid.). Det visar sig också att många av bekvämliga skäl väljer att un-

dervisa i klassrummet, då de inte tycker att det varierande vädret är att föredra vid undervis-

ning(ibid.).Avslutningsvis uttrycker lärare att eleverna har svårt att uppfatta undervisningen som 

är förlagd utomhus, som en lektion i jämförelse med lektionen i klassrummet. Det kan bero på att 

eleverna har rast på samma plats som utomhuspedagogik ska genomföras, vilket kan bidrar till en 

osäkerhet hos lärarna då många elever har svårt att hantera situationen huruvida det är en lektion 

eller ej (ibid.). 

Studien i förhållande till tidigare forskning 

Då flertalet av de tidigare studier som genomförts baseras på barn i förskoleklass eller år 1-3, an-

ser jag att denna studie kan komplettera tidigare forskning. Vidare har flertalet av de studier som 

gjorts baserat sig på lärares tankar kring hur undervisningen ska organiseras eller lärarnas upple-

velser av utomhuspedagogik. Flertalet av de studier som genomförts berör naturvetenskapen och 

inte matematikundervisningen, vilket gör att studien därmed kan komplettera tidigare forskning 

då studien är inriktad mot matematik och årskurs 4-6. Få studier har även undersökt hur elever 

som har upprepad erfarenhet av utomhuspedagogik upplever förhållningssättet. Med det som 

bakgrund kompletterar denna studie tidigare forskning, då studiens syfte är att undersöka hur ele-

ver i årskurs 4-6 i en I Ur och Skur-verksamhet beskriver utomhuspedagogik i matematikunder-

visningen. 
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3 Syfte och frågeställning 

En tidigare genomförd litteraturstudie har visat att utomhuspedagogik i matematikundervisningen 

utvecklar lärande, fysiskt och psykiskt välmående samt den sociala utvecklingen hos elever. Men 

få studier har efterfrågat uppfattningar hos elever som har upprepad erfarenhet av denna form av 

undervisning. Syftet med denna studie är att undersöka hur en grupp elever i årskurs 4-6 i en I Ur 

och Skur-skola upplever utomhuspedagogik.  

Studiens syfte ska uppnås genom att besvara följande frågeställning : 

 Hur beskriver elever lärande i samband med utomhuspedagogik i matematikundervis-

ningen? 

 Hur beskriver elever aspekter av fysiskt och psykiskt välmående samt den social utveckl-

ing som sker i samband med utomhuspedagogik?  
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4 Metod 

Nedan beskrivs hur studien är uppbyggd utifrån forskningsstrategi, urvalet för studien, material-

insamlingen, intervjumetod, databearbetningen och analysmetoden, arbetets tillförlitlighet, littera-

turöversikt och slutligen hur de forskningsetiska principerna genomsyrar arbetet. Studien utgår 

från en kvalitativ forskning som bygger på intervjuer, där ordet är i centrum. Vidare bygger stu-

dien på en innehållsanalys som fokuserar på betydelsen och innebörden av andra människors 

tankegångar och handlingar (Hjerm & Lindgren, 2010).  

Urval 

I samband med att studien konstruerades gjordes ett urval som baserades på tre kriterier. De ut-

formades för att intresset för en studie uppbyggd utifrån tankar av elever i årskurs 4-6 fanns. Vi-

dare fanns ett intresse för undervisning som bedrivs på en I Ur och Skur-verksamhet då skolan 

arbetar kontinuerligt med utomhuspedagogik. De tre kriterierna är: 1) eleverna går på en I Ur och 

Skur-skola, 2) eleverna är i åldern 10- 12 år, 3) skolan arbetar med utomhuspedagogik enligt 

NCU:s definition.  

Efter en sammanställning av skolor som passade in på kriterium ett till tre skickades det ut ett 

informationsbrev (se bilaga 1) till fyra skolor, där målet var att se om skolorna ville delta i studien. 

En sammanställning gjordes sedan på de skolor som kunde delta och ett slumpmässigt val föll på 

en Ur och Skurskola i södra Sverige. Urvalet av informanter gjordes genom att eleverna i årskurs 

4-6 blev tillfrågade om de kunde tänka sig att delta. På den frågan svarade först 16 elever ja men 

när själva intervjudagen kom avstod 4 elever och sammanlagt deltog 12 elever i studien. Samtliga 

elever blev informerade kring vad deras deltagande skulle innebära och de forskningsetiska rättig-

heter de hade i samband med deras deltagande.    

Datainsamling      

Datainsamlingen tog sin utgångspunkt i en semistrukturerad intervjuform där 12 informanter del-

tog. En sådan form av intervju är att föredra om syftet är att få personliga intervjuer där deltaga-

ren får möjlighet att utveckla svaren utifrån egna tankegångar och personliga resonemang (Trost, 

2010). Vidare ger semistrukturerad intervjuform en möjlighet för mer detaljerade intervjuer då 

personen som intervjuar får möjligheten att ställa följdfrågor. Utformandet av frågorna utgick 

sedan från studiens syfte och frågeställningar där två huvudfrågor var utgångspunkten: 1) elevers 

upplevelser av lärandet i samband med utomhuspedagogik i matematikundervisningen, 2) elevers 

upplevelser av deras fysiska välmående, psykiska välmående och sociala utveckling som sker i 

samband med utomhuspedagogik. En intervjuguide (se bilaga 2) skapades där de två huvudfrå-
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gorna utgjorde helheten men följdes upp med uppföljningsfrågor, sonderande frågor och tol-

kande frågor (Bryman, 2008). I de sonderande frågorna får informanterna i uppgift att beskriva 

eller berätta mer om föregående fråga. En tolkande fråga innebär istället att intervjuaren frågar 

informanterna ” du menar i föregående fråga att…” (ibid.). Intervjuguiden fungerar som ett 

hjälpmedel vid intervjutillfället för att inte glömma bort någon viktig aspekt som utgör studiens 

syfte. Dock vill jag förtydliga att intervjuguiden var till för min egen skull, där frågorna anpassa-

des utifrån situationen och utifrån den elev som intervjuades (Trost, 2010).  

Intervjun ägde rum i elevernas skolmiljö den 5:e april 2016 , dels av praktiska skäl för eleverna 

men också för att skapa en trygghet hos eleverna. Intervjuerna hölls i ett grupprum där eleverna 

sedan tidigare var vana att arbeta, vilket ytterligare skapar en trygg zon. Eleverna blev informe-

rade om varför intervjun skulle hållas och betydelsen av deras deltagande. Under själva intervju-

tillfället valde fem elever att inte bli inspelade, vilket gjorde att intervjun istället fick antecknas. 

Varje intervju tog mellan 20 till 40 min och varierade beroende på hur mycket eleverna ville sam-

tala kring utomhuspedagogik.  

Databearbetning och analysmetod   

Databearbetningen skedde efter besöket på vald skola. Intervjuerna transkriberades sedan där 

uttalande noggrant skrevs ner utifrån vad eleverna beskrivit och berättat under intervjutillfället. 

Efter databearbetningen var genomförd, gjordes en kvalitativ analys vilket bestod av skrivet 

material och ljudupptagning (Hjerm, Lindgren, 2010). Empirin analyserades i form av en inne-

hållsanalys som gjordes i syfte att tolka och bearbeta insamlade data, detta för att utveckla en för-

ståelse för materialet. En kvalitativ analys fokuserar sedan på betydelser och innebörder medan en 

kvantitativ analys istället skulle fokusera på beteenden (ibid.). Ett resultat uppbyggt på en kvalita-

tiv analys kan antingen vara bred och allsidig eller smalare och  inriktad på ett specifikt område 

där analysen istället utgör ett djup(ibid.). Den kvalitativa analysen har bidragit till ett djup i stu-

dien, där elevernas uppfattningar och personliga beskrivningar utgör resultatet.   

Innehållsanalysens första steg var att göra en kodning av befintligt material där materialet från 

varje intervju bearbetades var för sig. Hjerm och Lindgren (2010) beskriver kodningen som det 

första steget i analysprocessen där en grov skiss görs över det man kommit fram till. I detta steg 

var målet att finna nyckelord, så kallade koder som visar på olika mönster i det insamlade data-

materialet (ibid.). 

 Då det upptäcktes i litteraturstudien (Engwall & Åkesson, 2015) att kategorierna lärande, fysiskt 

välmående, psykiskt välmående och social utveckling sammanfattade forskningsfältet, utgick ana-
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lysarbetet från de kategorierna. I mitt fall ville jag finna vilka aspekter som kommit fram utifrån 

kategorierna lärande, fysiskt välmående, psykiskt välmående och social utveckling. Ytterligare var 

målet att finna vilka känslor och upplevelser som beskrivs i samband med huvudfråga ett respek-

tive två. I kodningen fanns flera gemensamma nämnare som kommer att beskrivas närmare i re-

sultatkapitlet.  

Materialet sammanställdes sedan i datorprogrammet Excell där materialet utgick från de två hu-

vudfrågorna. Denna form av analys kallar Hjerm och Lindgren (2010) för tematisering. Det inne-

bär att materialet ordnas mer noggrant än i första steget vid själva kodningen. I detta steg gäller 

det att finna relationer mellan de olika kodorden i det insamlande materialet för att sedan skapa 

övergripande kategorier. Då kategorierna: lärande, fysiskt välmående, psykiskt välmående och 

social utveckling fanns sedan tidigare. Placerades kodorden under lämplig kategori. De fyra kate-

gorierna utgör huvudfråga ett och två, där huvudfråga ett är sammankopplat med kategorin lä-

rande och där huvudfråga två är sammanlänkat med  fysiskt och psykiskt välmående samt social 

utveckling. För att en kategori ska kunna få klassificeras som ett ska olika kriterier uppfyllas där 

första kriteriet är att det ska utgöra en central del i materialet (ibid.). Vidare ska det förekomma 

frekvent i materialet där temat ska återkomma under flera tillfällen i det insamlade materialet, det 

vill säga att man ska inte behöva förklara varför temat är valt utan det ska utgöra en självklarhet. 

Kriterium fyra bygger på att temat ska vara av sådan karaktär att det på ett naturligt sätt skulle 

kunna överföras till liknande studier och andra områden. Avslutningsvis ska temat inte endast 

förklara studiens huvudbudskap utan även förklara de omständigheter som skiftar i studien 

(ibid.). De fyra kategorierna som upptäcktes i litteraturstudien, uppnår ovanstående kriterier och 

därav ansågs de lämpliga för analysen.  

Sista steget i analysen utgör summeringen som förklaras som det slutgiltiga steget i analysproces-

sen (ibid.). De sista steget görs i syfte att kunna dra slutsatser och se sambanden mellan de andra 

tidigare stegen. Det summerande steget är till för att kunna upptäcka det som är centralt i materi-

alet och det som utgör grundbudskapet. I samband med detta är målet att på ett enkelt sätt kunna 

förklara vad studiens resultat handlar om för en person som inte är insatt i området från början 

(ibid.). För att uppnå en god summering ska den uppnå tre kriterier enligt Hjerm och Lindgren 

(2010). Det första är att summeringen av materialet ska vara konkret. En läsare ska tydligt förstå 

vad som menas och vad studien vill säga läsaren. Det andra kriteriet är att sammanställningen ska 

vara detaljrik, vilket gör att läsaren på en detaljnivå förstår hur deltagaren i studien resonerat och 

beskrivit sina svar vid intervjun. Avslutningsvis menar Hjerm och Lindgren (2010) att analysen 

ska vara systematisk, vilket gör att själva resultatet i studien blir lättare att följa och förstå.  
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Forskningsetiska principer 

I samband med att studien genomfördes följdes de allmänna råden för forskningsetiska principer 

enligt vetenskapsrådets (2008) rekommendationer. Det första av fyra huvudkrav är informations-

kravet som uppnåddes genom att berörda parter blev informerade om studiens syfte och fråge-

ställningar. Vidare informerades deltagarna kring deras uppgift i studien och att deltagandet  är 

frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan om de så önskar (ibid.).  

Det andra kravet är samtyckeskravet som innefattar deltagarens rätt att ge samtycke för sitt delta-

gande. För studier som inte är av känslig karaktär, behövs vanligtvis inte samtycke från vårdnads-

havare. För att uppnå samtyckeskravet i så stor utsträckning som möjligt valdes dock ändå att få 

samtycke från vårdnadshavare.  

Om deltagaren beslutar sig för att avbryta sin medverkan får inte deltagarna under några omstän-

digheter uppleva några negativa påföljder i samband med sitt beslut (Vetenskapsrådet, 2008), vil-

ket varje deltagare i studien har blivit informerade om. Det gör att deltagaren får ett lugn inför sin 

medverkan. För att uppnå konfidentialitetskravet förvaras uppgifterna om deltagarna på ett så-

dant sätt att det inte går att identifiera deltagarna i studien. Detta är speciellt viktigt om det hand-

lar om etiskt känsliga uppgifter, dock kan detta vara en tolkningsfråga och det är därav extra vik-

tigt att uppnå kravet för konfidentialitet (ibid.). Avslutningsvis uppnås nyttjandekravet då det in-

samlade materialet endast används i samband att uppnå studiens syfte. Intervjuerna kommer end-

ast användas i studien och inte utlånas för kommersiellt eller icke-vetenskapligt bruk (ibid.). 
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5 Resultat 

Nedan följer både en deskriptiv samt analytisk resultatredovisning, där utgångspunkten är elevers 

beskrivningar av deras upplevelser i samband med utomhuspedagogik i matematikundervisning-

en. Kapitlet avslutas med en sammanfattande analys. 

Vilka aspekter upplever elever att utomhuspedagogiken bidrar till? 

I en tidigare genomförd litteraturstudie kategoriserades den tidigare forskningen utifrån kategori-

erna: lärande, fysiskt välmående, psykiskt välmående samt social utveckling. Dessa kategorier utgör därför 

en grund för analys av den insamlade empirin. Vid en analys av intervjuerna återfanns flera åter-

kommande begrepp inom varje kategori vilka benämns som aspekter (se tabell 1). Ett fåtal 

aspekter kan kopplas till flera kategorier och återfinns därför i flera kolumner. 

Nedan presenteras de aspekter av utomhuspedagogik i matematikundervisningen som framkom-

mit i elevernas uttalande. Under kategorin lärande sammanfattas elevernas beskrivningar av 14 

aspekter, där aspekterna verklighetsnära, begreppsförståelsen, kreativt arbetssätt, sinnena och lek 

är av betydande vikt och markeras därför med fetstil. Kategorin fysiskt välmående innehåller 9 

aspekter där minskad frånvaro, kondition, motorik och andning är av mer betydande karaktär. 

Under psykiskt välmående finns 9 aspekter där personlighet, lugn, stressfri och glädje är markerat 

med fetstil. Avslutningsvis summeras kategorin social utveckling av 8 aspekter där relationer, be-

teendeförändring, trygghet och samarbete är av mer betydande karaktär.  

Tabell 1 Översikt över de aspekter som framkommit i elevernas beskrivningar av utomhuspedagogik i matema-

tikundervisningen. Aspekterna är sorterade i fyra kategorier. Fetstil markerar viktigare aspekter. 

Lärande  Fysiskt välmående Psykiskt välmående Social utveckling 

 

Verklighetsnära Minskad frånvaro Personlighet Relationer 

Konkret Trötthet Nöjdhet Koncentration 

Lärorikt Aktivitet Potential Beteendeförändring 

Begreppsförståelsen Rörelse Lugn Självförtroende 

Helhet Kondition Stressfri Trygghet 

Kreativt arbetssätt Motorik Glädje Inkluderande miljö 

Lustfyllt Lek Självkänsla Samarbete 

Skapandet Andning Självförtroende  

Sinnena Luft Inkluderande miljö  
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Spännande    

Lek    

Inkluderande miljö    

Hinder    

Förenklat    

 

Lärande 

Eleverna beskriver undervisningen som verklighetsnära, vilket är en av aspekterna som fram-

kommit i analysen av det empiriska materialet. När eleverna beskriver ordet verklighetsnära så 

beskrivs det som något som eleverna känner till och har förståelse kring. Vidare beskriver de be-

greppet som något de i klassen tillsammans får vara med och skapa, vilket kan vara i form av 

byggnation eller annan kreativ aktivitet. En ytterligare beskrivning av begreppet verklighetsnära, 

är när eleverna kan ha nytta av en aktivitet eller kunskap i en hemmiljö. 

Något som är nära anknutet till undervisningen som beskrivs som verklighetsnära är även att 

undervisningen beskrivs som konkret. Läraren tar hjälp av naturen för att förklara och förtydliga 

hur en process eller en produkt fungerar. I samband med att läraren förklarar ett begrepp, ett fö-

remål eller en uppgift tar hen både hjälp av naturliga ting i naturen men också barnens fantasi. I 

motsats till en undervisning som är abstrakt, upplevs utomhuspedagogiken som verklig och nära 

anknuten till elevernas vardag. Genom att få göra olika uppdrag i skogen där målet är att eleverna 

ska utveckla nya kunskaper såväl fakta, färdighet som förtrogenhet, utvecklas eleverna framåt. En 

grupp elever beskriver hur utomhusmatematiken bidrar till en utvecklad förståelse i matematik, 

där en elev påpekar att hen ser fram emot undervisningen utomhus för att hen lättare kan knäcka 

koden utomhus. Vidare beskrivs det konkreta i undervisningen som lättare att uppfatta och förstå 

i jämförelse med beskrivningar som finns i en matematikbok 

Eleverna beskriver hur de uppskattar att de förstår varför de ska lära sig något och i vilken situat-

ion i livet de kommer ha användning för den nyfunna kunskapen.  Vidare påpekar en elev att 

undervisningen som är förlagd utomhus är lättare att förstå då läraren förklarar mer grundligt än i 

klassrummet. Eleverna beskriver verklighetsnära på följande vis:  

”Jag lär mig bäst ute för då blir allt mer konkret, typ man kan se en grej, känna på den 

och sen gör man något uppdrag” (Elev 3 ). 
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”Känns ifall som det är lättare att förstå det man gör ute, fröken förklarar på ett annat sätt 

ute, inne förklaras allt i en bok, man kan ju inte fråga en fråga till boken liksom ”(Elev 7). 

”När vi gör saker i skogen känns det mer verkligt och man förstår liksom varför man ska 

kunna det. När vi sitter inne så funderar jag ibland på varför jag ska kunna detta och då 

tänker jag istället på något helt annat än vad läraren säger” (Elev 6).  

”Om man jobbar med exempelvis skala så kan man se trädet, känna på det, mäta, sen 

räkna det, vilket blir mer verkligt än i matteboken. Det känns som jag kommer ha nytta av 

sånt man lär sig då på grund av att det är lättare att förstå varför man gör det” ( Elev 4). 

”Bra att lära sig saker som man kan ha nytta av, än att bara kunna sånt som står i en bok” 

(Elev 1). 

”När vi gör saker med kroppen kan man ha nytta av det när man blir stor, om man ska 

bygga ett hus” (Elev 7). 

Andra aspekten som sammanfattar elevernas beskrivningar av lärandet av utomhuspedagogik i 

matematikundervisningen är begreppsförståelsen. När undervisningen är förlagd i en utom-

husmiljö så förklaras begrepp med hjälp av konkret material som finns i närmiljön. I samband 

med inövandet av nya begreppskunskaper är det också vanligt att läraren jämför saker i närmiljön 

för att förklara och förtydliga begreppet. Arbets-processen upplevs som positiv och flertalet av 

eleverna uttrycker att förståelsen ökar i samband med utomhuspedagogik. 

Eleverna beskriver utemiljön som en plats där lärande och begreppskunskaper utvecklas, där be-

greppet får en naturlig plats i undervisningen. Eleverna får arbeta med begreppet genom att jäm-

föra och finna föremål som gestaltar begreppet i närmiljön. Vidare påpekar eleverna att arbetet 

med begreppen i utemiljön gör att de lättare förstår problemlösning och andra svårare uppgifter 

som de arbetar med i klassrummet. Begreppsförståelsen beskrivs följande av eleverna:  

”Hon tar något i naturen, exempelvis ett löv eller stenar sen förklarar hon begrepp och 

sånt med hjälp av dom. När vi haft geometri kan vi lägga mönster med saker i naturen 

och då blir det lättare att förstå hur det fungerar, än om man bara kollat på en bild” ( Elev 

11). 

”I skogen förklarar fröken ett begrepp med hjälp av något som finns i närheten. När vi 

jobbat med area har vi ju pratat om kvadratcentimeter och kvadratmeter och då ska vi leta 

efter sånt som är ungefär så stort” (Elev 1). 
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”På ute matten jobbar vi med begrepp, det är kul och rätt så lätt att förstå då” (Elev 4).  

Den tredje aspekten som sammanfattar kategorin lärande är kreativt arbetssätt. I utemiljön 

skapas kreativa möten och eleverna uttrycker hur skapandet står i centrum för undervisningen 

utomhus. I naturen får eleverna vara kreativa och skapandet sker både enskilt och i grupp. En del 

elever uppskattar det enskilda medan andra föredrar att bygga stora saker som de kan göra till-

sammans antingen i grupper av två och två eller större. Skapandet får ta en naturlig och central 

plats i undervisningen. Där material som kottar och stenar får vara ett verktyg för att förtydliga 

och förklara hur matematiken fungerar. I samband med beskrivningar av kodordet, uttrycker ele-

verna en lust och en glädje vilket är av betydande vikt för att eleverna ska utveckla en förståelse 

för matematiken i undervisningen. Vidare uttrycks det kreativa i undervisningen som något ele-

verna ser fram emot och har en förväntan inför. Kreativt arbetssätt beskrivs enligt följande av 

eleverna:  

”Vi räknar area, mäter, räknar algebra, räknar kottar, stenar, man tar naturens material och 

bygger eller visar saker hur de fungerar. Det är roligt att vara ute och göra grejer med 

kroppen och händerna”( Elev 4 ). 

”Vid stockringen får vi tälja, bygga, eller måla. Jag tycker det är kul att göra grejer med 

händerna, vissa saker jag lär mig i skolan pysslar jag även med hemma” ( Elev 12). 

”Jag tycker om att vara kreativ, på lektionen får vi bygga stora saker och det känns roligt 

att lära sig genom att pyssla och skapa olika grejer. Min favorit är när vi får måla, för det 

är jag bra på” (Elev 2).  

Något som är nära anknutet till kreativiteten är sinnen som sammanfattar elevernas beskrivning-

ar av att använda alla sinnen och kroppen som ett verktyg för lärande. Kroppens fem sinnen: 

lukt, smak, hörsel, syn och känsel är något som diskuteras av eleverna. En elev beskriver hur de i 

utemiljön både får arbeta med hörsel genom att lyssna på olika ljud men också använda känseln 

för att känna olika material och synen för att skåda olika ting. En sådan undervisningssituation 

beskrivs av eleverna som lustfylld och avslappnad där kroppens alla delar får samspela. 

Kroppen nämns av eleverna som en grund i lärandet, där sinnena får samspela. Eleverna förklarar 

kroppens verktyg på olika sätt men gemensamt är att de upplever utomhusundervisningen som 

givande och lustfylld. Ytterligare beskrivningar från elever är de som nämner att de är en utma-

ning att försöka använda så många sinnen som möjligt vid undervisningen. Eleverna nämner att 
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de blir som en tävling att försöka hitta så många olika saker de kan beskriva, vilket många påpe-

kar är en positiv del av undervisningen. Eleverna beskriver detta på följande vis:  

”Ibland får vi uppdrag där vi ska förklara olika föremål för en kompis, vi får kolla på den 

sen får vi känna och beskriva med ord för kompisen. Kompisen får sedan leta efter en 

liknande sak i naturen eller måla upp det jag försöker beskriva. Det är roligt när vi jobbar 

på detta sättet, det känns lugnt och härligt samtidigt som vi jobbar två och två. Det bästa 

är om vi får välja kompis, då blir det extra kul ”(Elev 9).  

”På ute lektionen får man göra olika uppdrag i naturen, då gör vi olika saker med krop-

pen. Läraren säger ibland att vi ska försöka använda så många sinnen som möjligt, typ 

känseln och hörseln, det är rätt kul faktiskt” (Elev 1). 

En ytterligare aspekt av lärandet som sker genom utomhuspedagogik i matematikundervisningen 

är att leken har en stor betydelse för eleverna när de diskuterar begreppet utomhusmatematik. 

Leken är något som många anser har stor betydelse även om de påpekar att de minskar desto 

äldre de blir. Flertalet påpekar  dock att det är positivt att leken fortlöper även om åldern bland 

eleverna stiger. Leken nämns som något lustfyllt och något som gör att många glömmer bort lekt-

ionen och istället finner orken och glädjen i undervisningen.  Olika lekar och aktiviteter formar 

undervisningen och flera elever nämner det som positivt för deras lärandeprocess. 

Även om en stor del av just lektionen innehåller moment som eleverna definierar som lek, så på-

pekar också eleverna att leken leder till lärande. I utemiljön finns inga väggar som begränsar utan 

lärandet blir en naturlig del i ett enormt klassrum som omringas av kreativa miljöer med stockar, 

stenar, träd och oändliga ängar. Eleverna uppskattar klassrummets frihet och leken fortlöper även 

på rasten, där eleverna egentligen får välja fritt men många ändå väljer lektionsleken. Aspekten 

beskrivs av eleverna på följande vis:  

”Ibland leker vi samma lek på rasten som på lektionen, exempelvis om vi ska hoppa mul-

tiplikationstabellen, då lär vi oss och har kul samtidigt” (Elev 9). 

”Vet inte, tror jag lär mig vart jag än är fast det är roligare och bättre ute än inne. Man 

behöver inte sitta still och man får göra grejer med kroppen så man tänker inte på att man 

har lektion, för att det är roligt. Skulle man bara vara inne skulle man tycka det var så trå-

kigt så då kanske man börjar hata skolan och då lär man sig ju inget” (Elev 12). 
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”På ute matten så leker vi olika lekar när vi ska lära oss, då har man kul och får lära sig 

nya saker samtidigt, det är nog det bästa med ute matte” (Elev 3). 

”När vi är i skogen gör vi olika aktiviteter, som typ är som lekar fast samtidigt lektion, det 

är liksom bra men kul” (Elev 10). 

”Ute matte är som att leka, fast också bra, man lär sig saker fast vi leker” (Elev 5). 

Den avslutande aspekten, hinder belyser de områden som eleverna uppfattar som problematiska 

i samband med utomhuspedagogik i undervisningen. Även om flertalet beskriver undervisningen 

i utomhuspedagogik som konkret och lätt att förstå. Finns det även en baksida av detta, vilket 

kan vara att undervisningen kan ses som aningen lätt eller omotiverade. Eleverna uttrycker hur 

motivationen sänks i samband med att nivån på kunskap sänks. Ett par elever uttrycker att utom-

huspedagogiken är till för de elever som inte vill utmanas. Vidare beskriver eleverna hur under-

visningen utomhus upplevs som förenklad vilket de eleverna påpekar som negativt.  

Vidare beskrivs betydelsen av fint väder, för att undervisning ska upplevas som positiv hos ele-

verna. Är undervisningen förlagd utomhus en dag då vädret anses som sämre, sjunker också ele-

vernas positiva förväntningar och engagemang. Då eleverna beskriver hur motivationen sjunker 

om det är kallt ute och de fryser om kroppen. Eleverna beskriver detta på följande vis:  

”Nja, är det kallt ute så blir man automatiskt lite mer negativ på lektionen” (Elev 7). 

”Jag tycker undervisningen är rolig om det är varmt och skönt, men är det kallt så är det rätt trå-

kigt, då vill man bara vara inne och bli varm ”(Elev 10). 

”Ibland känns det som att ute matten är till för dom som inte är så duktiga, ibland är det liksom 

lite för lätt” (Elev 4).  

”Hade varit roligt om vi fick mer kluriga uppgifter att lösa, inomhus känns det som vi lär oss svå-

rare grejer. Jag vill nog räkna med svåra saker, då känns det roligare än om man kan allt och bara 

övar och övar” (Elev 5).  

Fysiskt välmående 

Eleverna upplever förändringar på hälsan, genom undervisningen som är förlagd utomhus. De 

påpekar att kroppen mår bra av att vara ute och eleverna menar att de känner sig friskare i sam-

band med utevistelsen. Första aspekten som kommit fram ur analysen är minskad frånvaro. 

Sjukdomsbilden har förändrats för en grupp elever,  där både eleverna själva eller vårdnadshavare 

har påpekat en förändring på sjukdomsbilden. Genom förbättrad hälsa upplever eleverna att de 
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känner sig piggare vilket leder till att de orkar mer både på lektionen men också på fritiden. Alla 

elever beskriver inte att sjukfrånvaron har minskat, däremot är det ingen elev som antyder att 

sjukfrånvaron ökat i samband med utomhuspedagogik. 

En anledning till att eleverna upplever en förbättring av deras hälsa och i samband med detta 

upplever minskad frånvaro kan vara på grund av den utökade rörelsen som sker i utomhuspeda-

gogik. Eleverna beskriver minskad frånvaro såhär:  

”Bra, jag är frisk och glad. När vi gör saker ute så får man ju röra på sig, så känns som 

man mår bättre då än om vi bara var inne hela tiden ”( Elev 8). 

”Jag tror jag blivit friskare på senaste tiden, för innan var jag inte ute så mycket som nu, 

men nu är jag typ aldrig förkyld och sånt” (Elev 11). 

” När vi är ute mycket så blir man mycket piggare, nu är jag nästan aldrig sjuk” (Elev 2). 

”Mamma säger att jag är mycket mera frisk nu, men jag har inte funderat så mycket på 

det”  (Elev 12).  

Andra aspekten som beskrivs i samband med kategorin fysiskt välmående är kondition. Utom-

huspedagogiken innehåller inslag av fysisk aktivitet vilket leder till att eleverna beskriver att kon-

ditionen har förbättras. Eleverna märker av detta på olika sätt men de vanligaste förklaringen är 

att man på något sätt upptäckt en skillnad i hur det var tidigare med hur nuläget ser ut.  

Eleverna har uppmärksammat en förändring på den fysiska hälsan, där både aspekten kring 

minskad frånvaro men också ökad kondition beskrivs. Den utökade rörelsen som sker i samband 

med utomhuspedagogik gör att eleverna känner sig friskare. När kroppen får vara ute i friska luf-

ten, kan detta göra att immunförsvaret förbättras, vilket flertalet elever påpekar.  De finns också 

en grupp elever som inte upplever några förändringar på konditionen men däremot upplever de 

en känsla av att de är piggare vilket de själva tror beror på den mängd rörlighet de får per dag. 

När undervisningen är förlagd i en utemiljö, leder detta till att eleverna upplever att de får röra på 

sig ännu mera än vid en inomhuslektion. Vid exempelvis ett uppdrag får eleverna springa och 

hämta olika föremål i naturen för att sedan arbeta med olika begrepp. I samband med de här typ 

av aktiviteter, upplever eleverna en förbättring på konditionen. Vidare menar en elev att i sam-

band med lektionen får hen springa och känna sig trött i kroppen och hen tror att detta är anled-

ningen till en förbättring av konditionen. Eleverna beskriver detta på följande vis:  
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”Bra tror jag, min mamma säger alltid att jag är mycket mindre sjuk när vi är ute så myck-

et. Sen har jag blivit mycket bättre på fotboll sen jag hade undervisning utomhus, min 

kondition har liksom blivit bättre” (Elev 3). 

”Bra, jag gillar att röra på mig och det gör man ju mycket, när vi är ute får jag springa och 

bli trött. Jag tycker att min kondition blivit bättre när vi är ute mycket ”(Elev 12). 

”Min kondis blir bättre och bättre, innan blev jag trött bara vi skulle springa till stockring-

en, men nu är det inga problem. Tror att det är för att vi springer mycket när vi har ute-

dagar” (Elev 6). 

En ytterligare förklaring av utomhuspedagogik är att motoriken förändras, vilket är en aspekt 

som framkommit i samband med innehållsanalysen. Motoriken innefattas av den rörelseförmåga 

eller det rörelsemönster kroppen klarar av och involveras av olika processer i kroppen där musk-

lerna är det centrala. Eleverna som blir undervisade i utomhuspedagogik påpekar hur deras rör-

lighet har ökat men också deras smidighet vilket kan kategoriseras som en förbättring av den mo-

toriska kapaciteten. Genom att rörligheten förbättras, beskriver en elev hur hen känner sig lättare 

och smidigare både i lek på rasten men också på fritiden. En förbättring av motoriken gör att 

också att en annan elev beskriver hur balansen förändras, detta tror eleven beror på att eleverna 

brukar träna balans vid samlingsplatsen i skogen. 

När eleverna diskuterar förändringar på motoriken, beskriver eleverna hur motoriken förbättras i 

samband med utökad lek. I leken får eleverna använda kroppen till hjälp för att lära sig olika be-

grepp eller objekt. Det är också i samband med leken som eleverna glömmer bort att de känner 

sig fysiskt trötta och leken fortgår där motoriken utvecklas i takt med den ökade rörelsen. Moto-

rik beskriver eleverna på följande vis:  

”Känns som jag blivit mycket smidigare och rörligare, tror det är för att vi rör oss mycket 

mera än om vi bara är i klassrummet. När det är varm och skönt ute så leker vi mycket 

och då springer vi mycket och så” (Elev 4). 

”Min balans är mycket bättre nu än innan, tror det är för att vi övar balans på skolgården. 

Ibland när vi ska räkna multiplikation kanske vi hoppar hage, då övar man ju matte och 

balans samtidigt” (Elev 9).  

Den sista aspekten som framkommit i analysen av kategorin fysiskt välmående är andning. I 

samband med att eleverna är utomhus i undervisningen påtalas en förbättring på andningen, då 
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eleverna beskriver en positiv inställning till att de får vara ute i den friska luften.  Vidare tror ele-

verna att det är bra att vara ute mycket då ” det är nyttigt att få mycket frisk luft och syre”. Flera 

elever jämför klassrummets luft och påpekar då att luften ute gör att man automatiskt känner sig 

friskare, piggare och gladare. Elever beskriver hur andningen förändras på följande vis:  

”Det är bra att vara ute då får man syre i lungorna” (Elev 2) 

” Jag tycker man andas bättre när man är ute, mer friskt liksom. Inne känns det bara 

varmt och så ” (Elev 7).  

”Ute får man ju luft, det är ju bra” (Elev 4). 

Psykiskt välmående  

En aspekt av utomhuspedagogik är att eleverna upplever att personliga drag utvecklas i samband 

med utomhuspedagogiken. Den första aspekten inom psykiskt välmående är, personlighet. En-

ligt eleverna kan undervisningen som är förlagd i en utomhusmiljö bidra till att man får växa som 

person och utveckla sina egna personlighetsdrag. Vidare menar en elev att man får vara sig själv. 

Genom att känna att eleverna kan nå sin fulla potential skapas en känsla av inre glädje hos elever-

na.  

I samband med denna undervisningsform, får eleven känna att personligheten får utvecklas i egen 

takt och att eleverna tillåter varandra att växa till personliga individer med egna åsikter och per-

sonligheter. Eleverna påpekar att det är just denna del som gör att utomhuspedagogiken är att 

föredra, varje elev får vara sig själva och alla umgås med alla oberoende hur man ser ut eller vad 

man gillar. Eleverna förklarar personlighet, på följande vis:  

”Jag får vara som jag är, jag skäms liksom inte, i skogen leker alla med alla” ( Elev 5). 

”Känns som alla vågar vara sig själva i skogen, i min förra skola vågade jag inte alltid säga 

saker jag tyckte. Här känns det som jag får vara mig själv ” (Elev 12).  

Det har också framkommit att en lugn och stressfri undervisning påverkar eleverna positivt. Ut-

omhuspedagogik beskrivs av eleverna som både lugn och fri från stress. Lugnet gör att de mår 

bättre i själen.  En elev nämner hur lugnet hjälper hen att koncentrera sig men lugnet gör också 

att hen mår bättre. En ytterligare effekt som eleverna nämner är att lugnet gör eleverna gladare 

men också mer fokuserade. En elev beskriver hur behovet av att springa omkring minskar i sam-

band med att lugnet infaller. I samband med stressiga situationer i klassrummet påtalar en elev 
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hur hen blir ledsen och känner sig nedstämd, detta kan dock förebyggas då eleven menar att ute-

miljön bidrar till ett lugn som hen behöver.  

Utemiljön har en avstressande effekt på eleverna vilket gör att de oftast inte blir lika uppjagade 

och kan istället känna ett lugn inombords. De nämner hur lugnet i samband med utomhusunder-

visningen, ger en glädje inför att lära sig nya saker.  

Däremot påpekar en elev att fokuseringen ibland kan hamna på andra saker än undervisningen, 

då fokus hamnar på närmiljön och det som finns omkring eleven. I motsats till ofokusering be-

skriver en annan elev, hur koncentrationen ökar i samband med större utrymme, minskning av 

höga ljud och naturens brus, vilket gör att eleven blir gladare då hen lättare kan koncentrera sig. 

Undervisningen som inte begränsas av fyra klassrumsväggar, gör att leken får ta större plats i 

undervisningen, något som eleverna nämner som positivt. Den utökade rörelsen gör att eleverna 

känner sig gladare vilket i sin tur påverkar det psykiska välmående. En ytterligare aspekt som 

framkommer är beteende förändringar hos klasskamrater såväl som hos enskilda elever. I sam-

band med att klimatet blir lugnare, blir också sinnesstämningen hos individerna bättre vilket re-

sulterar i bättre bemötande mellan eleverna. Eleverna beskriver detta på följande vis:  

”Det är roligt när man får röra på sig, kroppen mår bra av det men också av luften då blir 

man lugnare och gladare än inne i klassrummet” (Elev 8). 

”Jag blir lugnare och då kan jag koncentrera mig bättre. Inne kan jag bli mer stressad och 

ledsen men ute blir jag mer avslappnad”(Elev 4). 

”Jag tycker jag kan fokusera bättre ute än inne för jag blir lugn när jag är ute, jag gillar när 

fåglarna sjunger och gräset luktar gott. Men ibland fokuserar jag mer på fåglarna och då 

glömmer jag lyssna på läraren så då fokuserar jag dåligt” (Elev 2). 

Den tredje aspekten som framkommit är glädje. I samband med att utveckla kunskaper, är en 

inre motivation en indirekt aspekt som påverkar lärandet. Genom att känna glädje och lust inför 

sin kunskapsutveckling är det lättare att vara motiverad inför sitt skolarbete. Eleverna nämner att 

känslan kring utomhuspedagogik är att undervisningen ger glädje och att det kreativa i undervis-

ningen gör att lektionerna blir roliga. En elev påpekar att variationen i undervisningen gör att hen 

känner sig glad inombords. Vidare beskriver en annan elev att det är en kombination mellan en 

varierande undervisning och en frisk luft som gör att humöret blir bättre. Eleverna beskriver 

detta på följande vis:  
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”Lektionerna ute är roligare, vi får göra många olika saker så man tröttnar inte så lätt” 

(Elev 7). 

”Känns skönt när det är fint väder och vi leker eller gör någon grej ute, man blir glad då” 

(Elev 12). 

Social utveckling  

Undervisningen som sker genom utomhuspedagogik indikerar att eleverna integrerar med nya 

kamrater än vanligtvis. Första aspekten för social utveckling är relationer. Eleverna upplever att 

utomhuspedagogiken bidrar till andra kamrat-relationer än i den klassiska klassrumsmiljön. En 

anledning kan vara att eleverna får göra mer övningar där det krävs samarbete mellan varandra. 

Vidare skapar utomhuspedagogiken möjligheter till nya sammansättningar av kamrater då den 

utmanar eleverna att tänka utanför boxen. De elever som inte uppger att de integrerar med nya 

kamrater, uppger istället att de umgås med samma personer inomhus som utomhus oberoende av 

vilken aktivitet eller lektion som står på schemat.  

En elev beskriver hur den utökade ytan och sättet att arbeta gör att personligheter hos kamrater 

såväl som hos eleven själv växer fram. När eleverna får arbeta som ett lag, skapas möjligheter för 

att utveckla goda relationer mellan varandra. Vidare påpekar eleverna att utomhuspedagogiken 

har bidragit till att de umgås med andra personer än om undervisningen endast varit förlagt i ett 

klassrum. Eleverna beskriver detta på följande vis:  

”Man har mer yta och då kan man göra mer grejer ihop och då ser man liksom nya sidor 

av varandra. Man får också chansen att hitta på grejer tillsammans och då blir man tajtare 

än om vi bara hade suttit i en bänk i klassrummet” (Elev 4). 

”Ute är jag med x, x och x, men inne är jag bara med x och x. Jag tror vi är mer ute för att 

x blir lite snällare, men också för att vi har mer saker att göra utomhus och att lektionen 

är mer uppbyggd på lag grejer” (Elev 1).  

Andra aspekten som framkommit i analysen är, beteendeförändring. Utomhusundervisningen 

är något som bidrar till att kamraterna förändrar sitt beteende i positiv bemärkelse. Denna för-

ändring i beteendet gör att eleverna vill söka andra kontakter än tidigare.  Eleverna uttrycker en 

förändring hos sina kamrater i klassen, där eleverna beskriver hur ett par klasskamrater uppvisar 

ett negativt beteende i klassrummet. Däremot beskriver de hur kamraterna förändrar sitt bete-

ende i en utomhusmiljö, där de blir snällare, vilket leder till utökade kompisrelationer. Vidare för-

klarar eleverna hur de tror att begränsningen på rörelse i klassrummet leder till negativt beteende. 
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Genom utökad rörelse där väggarna inte begränsar, får eleverna som har behov av rörelse den 

möjligheten. Klassrummet kan inte erbjuda samma öppna ytor som utomhusmiljön inbjuder.  

Genom att eleverna får inte får möjlighet till en utökad rörelse i klassrummet, kan det leda till att 

eleverna blir stökiga, vilket både förstör för den enskilda elevens möjligheter till lärande och nya 

kompisrelationer men också för andras möjligheter till inlärning. I utomhuspedagogiken beskriver 

eleverna hur klasskamraterna blir lugnare i samband med utomhusmiljön. En anledning enligt 

eleverna, kan vara att många känner sig stressade när de sitter inomhus och att luften påverkar 

klasskamraterna i positiv bemärkelse.  

Eleverna uttrycker hur de upplever förändringen från klassrummet till utomhusmiljön som posi-

tiv, där den alternativa miljön gör så att eleverna som upplevs stökiga inomhus får en ny chans. 

Eleverna beskriver detta på följande vis:  

”Han är nog en person som behöver hoppa och studsa och det kan han ju inte göra inne, 

plus att han blir väldigt pratig och då blir läraren arg men ute så kan han liksom göra det 

fast inte någon blir arg och då blir han snällare” (Elev 2). 

”Hmm, vissa är lite snällare ute än inne, inne är jag med x och ute kan jag vara med x 

också för att x är mycket lugnare ute än inne. Jag tror x behöver röra på sig och då blir x  

inte stressad och så.  Det är positivt, annars hade vi aldrig varit med varandra” (Elev 11). 

”Jag blir lugnare ute, inne kan jag lätt bli arg och dum, jag får panik över att det är så 

trångt. Jag ångrar mig efteråt, men just då känns det som jag inte kan styra mina känslor” 

(Elev 9). 

Vidare beskrivs tryggheten i utomhuspedagogik som något eleverna uppskattar. I samband med 

utelektionen delar lärarna ofta upp eleverna i lag. Utformningen av lagen brukar variera, antingen 

är eleverna i matlagen eller så byter lärarna konstellationer så att alla elever ska arbeta tillsam-

mans. Genom att veta hur lagen är uppdelade men också ha tydliga ramar för hur det ska fungera, 

upplevs uppdelningen som lugn och trygg.  

Samarbetet är ytterligare en aspekt som förändras i samband med undervisning som sker i en 

utomhusmiljö. I utemiljön har gruppen större plats att samspela på och eleverna finner det där-

med lättare att samarbeta och arbeta med varandra. Ljudvolymen sänks i samband med utom-

huspedagogik, vilket bidrar till att koncentrationen hos deltagarna i samarbetsgruppen blir bättre. 
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Utomhusmiljön kan också gör att det blir opraktiskt att arbeta i grupp. Under vinterhalvåret kan 

samarbetet istället övergå till en negativ stämning. En elev beskriver hur det kalla vädret lätt kan 

göra så motivationen för utomhuspedagogik sänks. En annan grupp elever tycker att det fungerar 

att samarbeta i vilken miljö som helst, däremot föredrar ett par elever att samarbeta utomhus. I 

en utomhusmiljö behöver eleverna inte sitta och viska i gruppen för att störa någon annan grupp. 

När klassrummet utvidgas från de fyra väggarna till en stor utemiljö, bidrar detta till samarbetet 

upplevs som mer kreativt. En anledning till att kreativiteten ökar tror eleverna beror på mängden 

yta och möjligheterna till större byggnationer och större möjlighet till lek. Kodorden trygghet och 

samarbete beskrivs på följande vis av eleverna:  

 ”Det funkar ganska bra, men ibland när vi ska skriva så är det lite opraktiskt för att man 

har vantar på sig och då kan man bli sura på varandra vem som ska skriva och då blir det 

dåligt samarbete” (Elev 2).  

”Det fungerar lite bättre när man är ute för då har vi mer plats och jag blir liksom lugn då, 

jag får springa av mig. Det är inte så ekande ljud ute som inne i klassrummet och det 

ekande ljudet stör mig så jag inte kan fokusera, när vi ska samarbeta” (Elev 1). 

”Bättre ute än inne för då är vi i våra matlag och då vet jag vem jag ska vara med. Ja, då 

blir jag lugnare och det känns tryggare för mig att veta vem jag ska samarbeta och vara 

med under lektionen” (Elev 8). 

”Jag kan samarbeta vart jag än är, däremot känns det roligare utomhus för då behöver vi 

inte viska till varandra utan alla får prata hur mycket som helst utan att störa någon an-

nan” (Elev 3). 

Sammanfattande analys 

De huvudkategorier som elevernas beskrivningar av utomhuspedagogik utgår från är: lärande, 

fysiskt välmående, psykiskt välmående och social utveckling. I vardera kategori har olika aspekter 

sammanfattat kategorins innebörd där elevernas upplevelser av utomhuspedagogik står i centrum. 

Ett samband mellan de olika aspekterna och huvudkategorin har upptäckts i samband med inne-

hållsanalysen.  

I det empiriska materialet framkom det att leken var av betydelse för eleverna i samband med ka-

tegorin lärande. I samband med leken uttryckte eleverna en glädje över att få röra på sig och an-

vända hela kroppen som hjälpmedel. När kroppen kommer i rörelse utvecklas elevernas kondit-

ion men också deras förmåga att utveckla grovmotoriken. Vidare utvecklas elevernas andning i 
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den friska luften där leken står i centrum för undervisningen. Kroppens rörlighet ökar och detta 

kan leda till att sjukfrånvaron minskar, då eleverna nämner att kroppen mår bättre i en utomhus-

miljö.  

Resultat visar att en aspekt inte står ensam utan att leken fångas upp i huvudkategorin fysiskt 

välmående där nyckelorden; kondition, minskad frånvaro, motorik och andning har en betydelse 

för leken. Det framkommer också att leken har en betydelse för elevernas psykiska välmående då 

leken upplevs som ett positivt inslag där eleverna känner sig positiva, glada och lugna. Vidare ut-

vecklar leken, elevernas sociala utveckling då det främjar ett positivt beteende mot varandra där 

samarbete utvecklas, vilket är ett nyckelord för social utveckling.  

När undervisningen blir konkret och verklighetsnära får eleverna utveckla djupare förståelse kring 

såväl fakta, färdighet och förtrogenhet. Begreppen hör ihop med kategorin psykiskt välmående då 

eleverna till största del diskuterar konkret och verklighetsnära som något positivt och något som 

de ser fram emot. I undervisningen som upplevs som konkret och verklighetsnära nämner ele-

verna att de får upptäcka med hela kroppen där de använder kroppens sinnen till hjälp. Eleverna 

sammanlänkar även fysiska aktiviteter med begreppen där en koppling till minskad frånvaro, 

kondition, motorik och andning spelar stor roll.  

Vid utökad fysisk aktivitet, beskriver eleverna att såväl eleverna själva som klasskamraterna upp-

levs som lugnare, då klassrummets väggar inte begränsar utan utemiljön bidrar istället till ett lugn. 

Genom utökad aktivitet kan kompisrelationer utvecklas, samarbete förebyggas och personlig ut-

veckling kan ske. Eleverna beskriver vid intervjun hur utemiljön bidragit till nya kompissamman-

sättningar detta som en följ av att läraren planerat aktiviteter i en miljö, där eleverna får arbeta 

med kroppen, sinnena och där samarbetet står i centrum.  

Resultatet indikerar därav att ingen kategori står var för sig utan att lärande, fysiskt välmående, 

psykiskt välmående och social utveckling är något som eleverna diskuterar samtidigt. När elever-

na beskriver hur lärandet påverkas så diskuterar eleverna alltid lärandet genom emotionella 

aspekter. Där lärandet antingen uttrycks positivt eller negativt, där lärandet i en utomhusmiljö 

antingen är för lätt och inte tillräckligt utmanande. Men undervisningen kan också beskrivas som 

lugnande, avstressande och motorisk utmanande. 

6 Diskussion 

Studiens syfte var att studera elevers upplevelser av utomhuspedagogik i en I Ur och Skur-skola i 

Sverige. I detta kapitel kommer metodval och studiens reliabilitet och validitet med koppling till 
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metodavsnittet diskuteras. Vidare följer en resultatdiskussion där det empiriska materialet är upp-

delat utifrån de fyra kategorierna. Kapitlet avslutas med en sammanfattande analys.  

Metoddiskussion 

Nedan diskuteras studiens metodval, urval och studiens validitet och reliabilitet 

Metodvalet  

Metodvalet för studien var en kvalitativ metod då studiens syfte var att ta reda på vilken uppfatt-

ning och på vilket sätt elever beskriver utomhuspedagogiken. Valet för intervjuerna föll på semi-

strukturerad intervju, då möjligheten för följdfrågor och reflektion från deltagaren gick att få. En 

semistrukturerad intervju är att föredra då eleverna är i den åldern då de inte alltid uppfattar frå-

gan rätt eller inte förstår frågans betydelse. Genom att arbeta utifrån en sådan intervjuform fanns 

det möjlighet till att förklara och förtydliga frågor, genom att ställa eventuella följdfrågor. Vidare 

var valet på en kvalitativ metod och analys lämplig då syftet med studien var att undersöka vilka 

uppfattningar och vilka beskrivningar elever gav av utomhuspedagogik. Hade syftet varit att ta 

reda på hur stor frekvens som använde sig av utomhuspedagogiken i undervisningen hade en 

kvantitativ studie varit att föredra.  

Studiens frågeställning utgår från förbestämda kategorier som uppkom i samband med litteratur-

studien. Kategorierna från tidigare forskning benämnde lärande, fysiskt välmående, psykiskt väl-

mående och social utveckling som centrala begrepp i samband med beskrivning av begreppet ut-

omhuspedagogik. Syftet var att öka förståelsen för hur elever beskriver upplevelsen av utom-

huspedagogik i undervisningen. Utifrån resultatet kan en jämförelse mellan tidigare forskning där 

lärarna beskrivit de olika kategorierna och elevernas upplevelser i denna studie göras. 

Under tidigare verksamhetsförlagd utbildning har flertalet lärare i kommunala skolor indikerat att 

de ser många hinder med utomhuspedagogiken, vilket även Szcepanski (2008) uppmärksammats 

hos lärare. Genom att studera en I Ur och Skur-verksamhet var min förhoppning att se hur en 

aktiv utomhuspedagogik fungerar där elever både kan se de positiva delarna men också reflektera 

över de negativa sidorna för att på så sätt ge en så bred bild av utomhuspedagogik som möjligt. 

Hade studien istället syftat till att undersöka utomhuspedagogik i en kommunal verksamhet hade 

möjligtvis resultatet blivit annorlunda. I en kommunal skola hade det möjligtvis varit svårt för 

eleverna att uttrycka skillnader mellan traditionell klassrumsundervisning och utomhuspedagogik 

då undervisningen i utomhuspedagogik inte är så etablerad. I en I Ur och Skur får eleverna till 

största delen vistas utomhus vilket bidrar till att eleverna är vana vid utomhuspedagogik och möj-

ligtvis har de en positiv inställning till förhållningssättet från start. Detta kan vara en orsak till att 
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resultatet till största del indikerar att eleverna är positivt inställda. Jag vill dock påpeka att kriterier 

tre beslutades i syfte att få en ökad förståelse kring hur undervisning som är förlagd till största 

delen utomhus fungerar.  

Validitet och reliabilitet  

Studiens validitet och reliabilitet mäts i syfte att säkerställa studiens trovärdighet och tillförlitlighet 

samt vilka styrkor och svagheter studien har. Reliabilitet är ett mätverktyg för att säkerställa till-

förlitligheten i studien, där studiens resultat ska vara likvärdig oberoende vem som utför under-

sökningen och om undersökningen skulle konstrueras vid upprepande tillfällen (Bryman, 2008).  

En aspekt som påverkar studiens reliabilitet i positiv bemärkelse är att intervjuerna är genom-

förda öga mot öga vilket gör att missförstånd och feltolkningar kan undvikas. Vidare var kriteri-

erna för urvalet något som ökar reliabiliteten då deltagarna är av sådan karaktär att de kan svara 

på frågorna som ligger till grund för studiens syfte. 

För att studien ska uppnå god validitet måste studien mäta det som är avsett att mätas, vilket 

skapar ett korrekt mätinstrument, en så kallad intern validitet (ibid.). I studien var de semistruktu-

rerade intervjuerna det som utgjorde själva mätinstrumentet. Utifrån en intervjuguide med semi-

strukturerad karaktär, intervjuades 12 elever. Guiden var utformad på ett sådant sätt att studiens 

syfte och frågeställningar skulle besvaras och på det sättet uppnå god validitet i studien.  

Feltolkningar och missförstånd under intervjutillfället är aspekter som kan påverka studiens vali-

ditet (ibid.). För att säkerställa studiens validitet utgick intervjuerna från öppna frågor, vilket in-

nebär att deltagaren haft möjligheten att svara utifrån egna tankegångar och inte blivit styrd i sitt 

svar. Det är dock viktigt att påpeka att denna undersökning inte kan ses som ett generellt svar på 

hur alla elever upplever utomhuspedagogik utan endast hur en grupp elever upplever förhåll-

ningssättet. Det kan dock ge viss indikation hur elever i årskurs 4-6 upplever det, vilket är att fö-

redra för att utforma en så bra undervisning som möjligt. 

Resultatdiskussion 

Resultatet av den empiriska datainsamlingen kommer att diskuteras utifrån frågeställningarna för 

studien. Vidare kommer resultatet att kopplas till aktuell forskning, skolans styrdokument och 

aktuella teorier om lärande.  

Lärande 

Undervisningen ska vara av sådan karaktär att elevens utveckling främjas och en livslång lust att 

lära utvecklas (Skolverket, 2011). Undervisning som sker genom utomhuspedagogik skulle kunna 

vara ett alternativ för att främja elevens kunskap och bidra till ett positivt synsätt kring inlärning 
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av nya kunskaper. I studien förklarar en grupp elever utomhuspedagogik som tydlig och konkret 

där läraren tillsammans med eleverna arbetar på ett sätt som uttrycks som verklighetsnära. En 

elev i studien beskriver undervisningen utifrån begreppet area där de får mäta ett område och på 

så sätt förankra den nya kunskapen i något verklighetsnära. Dewey förespråkade en undervisning 

där eleverna stod i centrum för inlärningen och där objekt och begrepp samspelade för att ut-

veckla lärande (Sundgren, 2011) vilket kan kopplas till utomhuspedagogiken. 

 I samband med utformningen av undervisningen bör läraren också utforma inlärningstillfället på 

ett sådant sätt att eleverna utvecklar kunskaper och känner tillit till sin egen förmåga (Skolverket, 

2011). Vidare bör undervisningen vara av sådan karaktär att eleverna ser kopplingen mellan skola 

och samhälle (ibid.), vilket eleverna i studien påpekar att utomhuspedagogiken bidragit till.  

Undervisningen utomhus ger möjligheten att använda flera sinnen samtidigt, vilket flertalet av 

eleverna i studien föredrar. Eleverna beskriver hur undervisningen presenteras på ett sätt som blir 

tydligt då de både får använda ”kroppen och knoppen” till hjälp vid inlärningen. Vilket Dewey 

menade var nyckeln till lärande, där barnet får utveckla kunskaper genom att använda kroppen till 

hjälp (Brügge & Szczepanski, 2011). I samband med Deweys tankegångar myntades det kända 

uttrycket ”Learning by doing” (ibid.) vilket kan kopplas ihop med elevernas tankar kring utom-

huspedagogik.  

Undervisningen utomhus kan också förklaras som konkret i jämförelse med en undervisning som 

endast bygger på undervisning i en mattebok. Elevernas reflektion kan dock vara en följd av att 

undervisningen i klassrummet inte är uppbyggd på upplevelsebaserad pedagogik. Skulle undervis-

ningen i klassrummet utvecklas från arbete i matteboken till undervisning som bygger på prak-

tiskt arbete, kan det finnas en möjlighet att eleverna upplevt skillnaden annorlunda. I samband 

med utformningen av undervisningen bör läraren forma den på ett sådant sätt att eleverna får 

möjligheten att använda fantasin, skapandet och olika uttrycksformer för att inhämta och uttrycka 

kunskaper (Skolverket, 2011). Vidare ska läraren använda utomhuspedagogiken när den lämpar 

sig bäst och som ett komplement till den traditionella undervisningen (Brügge & Szczepanski, 

2011). 

 

Fysiskt välmående 

I samband med sammanställningen av det empiriska materialet upptäcktes en tydlig beskrivning 

av hur eleverna upplevde förändringar i deras fysiska välmående. Genom att undervisas i utom-

huspedagogik påpekar deltagarna i studien att deras fysiska välmående förbättras, då resultatet 
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utgår från deras upplevelser och inte från tester baserade på kroppsliga förändringar kan detta 

inte ses som en generell effekt av utomhuspedagogik. Däremot visar resultatet av det empiriska 

materialet att deltagarna själva ser en förändring på deras hälsa.  

Eleverna i studien påpekade hur konditionen utvecklats i samband med utomhuspedagogik, då de 

uttryckt förändringar på deras fysiska välmående. Resultatet från Myginds (2009) studie indikerar 

att beskrivningen av den utvecklade konditionen från eleverna är av rimlig karaktär. Elevernas 

upplevelse är att motoriken har förbättrats i samband med utökad fysisk aktivitet. Resultatet av 

det empiriska materialet visar inte om eleverna uppmärksammat om det är grovmotoriken eller 

finmotoriken som förbättras utan istället påpekar eleverna en generell rörelseförbättring. I en stu-

die av Ericsson och Karlsson (2012) fanns det utmärkande skillnader mellan kontrollgruppen och 

interventionsgruppens grovmotorik efter ett år av utomhuspedagogik. Resultatet visar att utom-

huspedagogik kan bidra till förbättring av motoriska färdigheter hos elever (ibid). Vidare stödjer 

Statens folkhälsoinstitut (2007) resultatet av studien då de påpekar att utökad fysisk träning bidrar 

till bättre balans, motorik, koordination och styrka hos barn. Skolan ska utveckla elevernas välbe-

finnande och utveckling (Skolverket, 2011) och jag kan därav se en tydlig koppling till hur utom-

huspedagogiken kan vara ett verktyg för att förverkliga detta mål.  

Genom regelbunden utomhusvistelse utvecklas barnens immunförsvar vilket leder till förminskad 

sjukfrånvaro (Söderström & Blennow, 1998). Vilket stämmer överens med deltagarnas upplevel-

ser där utomhuspedagogik bidragit till bättre närvaro i skolan. Vidare beskriver eleverna i studien 

hur de känner sig piggare och friskare vilket leder till att eleverna orkar mera. Då utbildningen 

syftar till att inhämta och utveckla kunskaper inom olika områden, är det av stor vikt att eleverna 

får möjlighet till daglig fysisk aktivitet (Skolverket, 2011). Resultatet från det empiriska materialet 

kan även sammankopplas med statens folkhälsoinstitut (2007) som påpekar att utökad fysisk ak-

tivitet som kan fås genom utomhuspedagogik kan sammanlänkas med förbättrat immunförsvar. 

Vidare kan vistelsen utomhus bidra till en minskning av fetma och övervikt då energiförbruk-

ningen ökar i samband med att muskelmassan förbättras (ibid.). 

Psykiskt välmående 

Utifrån det insamlade materialet från elevernas upplevelser av utomhuspedagogik visar resultatet 

att flertalet av eleverna känner att undervisningen bidragit till ett lugn inombords. Detta kan jäm-

föras med resultatet från Fägerstam och Samuelssons (2013) studie som indikerar att eleverna har 

en högre motivation och ett bättre stämningsläge i samband med utomhuspedagogiken. Eleverna 

i studien bekräftar ovanstående resultat då eleverna upplever en bra hedonisk ton i samband med 

utomhuspedagogik. Eleverna beskriver undervisningen utomhus som något som bidrar till posi-
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tivt tänkande och som ger eleverna ett lugn inombords. Vidare beskriver eleverna hur lugnet gör 

att de kan koncentrera sig bättre då utemiljön påverkar elevernas koncentrationsförmåga. Skolan 

ska präglas av ett positivt förhållningssätt där varje elev känner en glädje inför att utveckla sin 

personlighet men också utveckla kunskaper (Skolverket, 2011) vilket kan sammankopplas med 

utomhuspedagogikens möjligheter.  

I en studie gjord av Mygind (2009) visar resultatet att eleverna hellre vill delta i undervisning som 

är förlagd i en utemiljö än undervisning som begränsas av klassrummets väggar. Resultatet av det 

empiriska materialet visar att flertalet av eleverna i studien har en positiv inställning av utom-

huspedagogik, däremot påpekar ett par elever hur utomhuspedagogik kan bidra till negativa tan-

kar. Eleverna uttrycker att undervisningen utomhus gör att eleverna kan frysa och i samband med 

det tappa motivationen. Då motivationen är en bidragande orsak till positivt välmående och för-

bättrade skolresultat, bör lärarna förvalta de här tankarna från eleverna för att skapa en positiv 

förändring. Då skolan har som uppdrag att ständigt utvärdera och utveckla verksamheten i syfte 

att uppnå högre lärande, bör ett samspel mellan pedagoger, elever och hemmet ständigt ske 

(Skolverket, 2011).  

Utomhuspedagogiken gör att eleverna lättare kan koncentrera sig, de utökade ytorna gör att ljud-

nivån sjunker vilket leder till en minskad stress hos eleverna. Vidare påverkar naturens naturliga 

ljud eleverna positivt, då eleverna i studien uttrycker att fokusering på undervisningen ökar. Re-

sultat kan jämföras med studier som visar att stressnivån sjunker då eleverna får vistas i en utom-

husmiljö (Maller, 2009; Mygind, 2009; Roe & Aspinall, 2011).Vidare kan en minskad stressnivå 

leda till att elevernas harmoniska utveckling främjas, vilket är en viktig del av skolans värdegrund 

och uppdrag (Skolverket, 2011). Avslutningsvis påpekar Mygind (2009) och Maller (2009) att 

undervisningen som är förlagd i en naturlig miljö leder till att ljudnivån sjunker signifikant, vilket i 

sin tur leder detta till minskad stress och ett lugn hos eleverna. 

Social utveckling 

Skolan ska vara en social mötesplats där varje elev ska få känna omsorg och delaktighet (Skolver-

ket, 2011), vilket resultatet från studien påvisar då en stor del av eleverna upplever att utomhus-

pedagogiken bidragit till utökade sociala möten. Genom sociala möten får barnet utveckla kun-

skaper, då Vygotskij påpekar vikten av språklig utveckling då det är avgörande för barnets kogni-

tiva utveckling (Säljö, 2011).  

Eleverna i studien beskriver hur kompisrelationerna utökar i samband med utomhuspedagogik. 

Eleverna tror att förändringen beror på att flertalet av eleverna blir lugnare och snällare i en ut-
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omhusmiljö vilket i sin tur leder till att kompisrelationerna utvecklas. Ovanstående beskrivning 

kan kopplas samman med resultatet från Mygind (2009) och O’Briens (2009) studier som båda 

påvisar ett samband mellan utomhuspedagogik och utökade kompisrelationer. Resultatet från 

Myginds (2009) studie kan jämföras med denna studie där en stor del av eleverna anger att de ut-

vecklar nya relationer i samband med utomhuspedagogik medan andra halvan uppger att de inte 

integrerar med nya kamrater. Då andelen som uppger är så pass stor bör utomhuspedagogiken tas 

med som en alternativ undervisningen då Skolverket (2011) påpekar att undervisningen ska for-

mas på ett sådant sätt att elever utvecklar och främjar en förståelse för andra människor.  

Elevernas uppfattningar kring förmågan att samarbeta i en utomhusmiljö, skiljer sig åt. En grupp 

elever uttrycker att miljön undervisningen bedrivs i, inte påverkar förmågan att samarbeta. De 

menar istället att samarbetet fungerar var de än befinner sig någonstans. Däremot påpekar ett par 

elever att samarbetet i en utomhusmiljö kan leda till irritation och negativ stämning då opraktiska 

själ som vantar och dylikt sätter stopp för samarbetsförmågan. Ytterligare visar resultatet av stu-

dien att det finns en grupp elever som istället hävdar att utomhusmiljön bidrar till positivt samar-

bete då de utökade ytorna ger större möjligheter till samarbete och lärande. Eleverna påpekar att 

det ekande ljudet i klassrummet förhindrar samarbetsförmågan men att utemiljön istället bidrar 

till lugn som gör att situationen förbättras. En annan grupp elever föredrar samarbetet utomhus 

då läraren vid olika tillfällen sätter samman grupper, vilket eleverna finner en trygghet i.  

Ovanstående redovisning av tankegångar visar att elever är olika och uppfattar fördelar och 

nackdelar på olika sätt. Det är därav av stor vikt att forma en undervisning som utgår från den 

elevgrupp som läraren ska undervisa i, vilket går i linje med skolans värdegrund och uppdrag 

(Skolverket, 2011). Undervisning behöver inte formas på ett liknande sätt över hela landet, utan 

istället ska utgå från elevernas förmåga och behov i syfte att säkerställa en så god utbildning som 

möjligt (ibid.). 
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Avslutande sammanfattning och förslag till vidare forskning  

Resultatet visar att det finns ett samband mellan lärande, fysiskt och psykiskt välmående, social 

utveckling och utomhuspedagogik. Eleverna beskriver aspekterna i vaddera kategori parallellt där 

matematikundervisningen i utomhuspedagogik beskrivs utifrån emotionella aspekter. Känslo-

mässiga aspekter i förhållande till undervisning, är vanligt förekommande enligt Manni (2015) och 

Brody (2005).  

Genom att utgå från förbestämda kategorier kunde en jämförelse mellan det som lärare i tidigare 

studier beskrivit kring utomhuspedagogik och det som eleverna i denna studie beskrivit. Utom-

huspedagogiken beskrivs i stort sätt liknande där undervisningen uppfattas som lätt att förstå och 

att kunskapen är lätt att ta till sig. Vidare beskrivs undervisningen som lustfylld där alla sinnen får 

samspela för att öka lärandet. Eleverna beskriver också hur deras fysiska välmående fungerar i 

samband med utomhuspedagogiken. Då inga kroppsliga tester genomförts, kan resultatet kring 

minskad sjukfrånvaro inte beskrivas som en hundra procentig sanning och effekt av utomhuspe-

dagogik. Däremot kan resultatet från elevernas beskrivningar av att de mår fysiskt bättre och att 

sjukdom minskat vara en indikation om vad utomhuspedagogik har för effekter.  

Vidare beskriver eleverna hur de mår psykiskt bättre i en utomhusmiljö där relationer skapas och 

utvecklas. Det som skiljer sig från tidigare forskning är att undervisningen beskrivs av ett par ele-

ver som förenklad och oinspirerande. Eleverna vill motiveras i undervisningen och saknar uppgif-

ter som utmanar och utvecklar deras tänkande. Slutsatsen är att undervisningen till största delen 

beskrivs som positiv och lätt att förstå. Däremot är det viktigt att i utomhuspedagogiken i mate-

matikundervisningen utmanar eleverna där uppgifter och aktiviteter som prövar deras tänkande 

och inspirerar till högre lärande bör vara ett återkommande inslag.   

Ett förslag till vidare forskning är att undersöka hur lärare kan utforma en undervisning i utom-

huspedagogik i matematikundervisningen som utvecklar och utmanar alla elever i deras kun-

skapsutveckling. Studien skulle bidra till en utvecklad förståelse för utomhuspedagogik men också 

ge lärare både i en I Ur och Skur-verksamhet och kommunal verksamhet verktygen för att ut-

veckla utomhuspedagogik i sin egen undervisning. 

Avslutningsvis vill jag tacka elever, pedagoger, vårdnadshavare och rektor som gjort det möjligt 

att samla in materialet för att finna svaret på studiens syfte. Studien har bidragit till att jag fått 

möjligheten att utveckla kunskaper om utomhuspedagogik, vilket i det långa loppet ger mina 

framtida elever en varierande undervisning i alternativa miljöer. 
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Bilagor 

Bilaga 1, Informationsbrev 

 

Hej! 

Mitt namn är Malin Engwall och jag studerar grundskolelärare med inriktning mot årskurs 4-6 

på Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Jag läser min sista termin och ska i 

samband med det skriva examensarbete 2. Studien kommer syfta till att undersöka hur elever 

upplever utomhuspedagogik utifrån lärande och emotionella aspekter.  

I examensarbete 1 upptäckte jag en brist på forskning som riktar sig mot elevernas upplevelser 

och jag fann det därav intressant att studera hur denna grupp upplever utomhuspedagogiken. 

Jag kontaktar er i roll som rektor för att jag vill att ni ska fundera om ni kan tänka er att delta i 

studien. Eleverna kommer vara anonyma i studien och kommer endast nämnas som elev 1, 2 

osv, vilket gör att elevernas intervjuer inte på något sätt kommer kunna kopplas tillbaka till vald 

elev. Vidare kommer även er skola inte presenteras i studien vilket gör att er skola inte kommer 

kunna kopplas tillbaka till studien. Deltagandet i studien är självfallet frivilligt och jag vill isåfall 

att ni kontaktar berörda vårdnadshavare för deras godkännande. Dock vill jag påpeka att delta-

gandet i studien kommer innebära utvecklad förståelse  av utomhuspedagogikens möjligheter 

för lärande vilket både är ett  viktigt resultat för mig som blivande lärare såväl som verksamma 

lärare.  

För att underlätta i processen önskar jag svar på frågan kring deltagande eller ej senast måndag 

den 22:a februari 2016. 

Har ni några frågor eller funderingar är ni varmt välkomna att kontakta mig via mejl eller per 

telefon. 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

Malin Engwall  

M.engwall@outlook.com  

076-160 56 59 
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Bilaga 2, Intervjuguide 

 

Vad tänker du på när jag säger utomhusmatematik?    

Kan du beskriva vad ni brukar göra när ni är utomhus på lektionen? 

Vad är det du tycker är bra med att vara utomhus på lektionen? 

Finns det något du inte gillar med att vara ute på lektionen?  

Finns det någon känsla du tycker passar in på utomhusmatematiken? 

Hur lär du dig när ni är utomhus?  

Tycker du att du lär dig bättre / sämre utomhus vs inomhus? 

Hur tycker du samarbetet fungerar när ni har utomhusmatematematik?   

Tycker du det att samarbetet fungerar  bättre/ sämre eller likadant som inomhus?  

Är du med samma kompisar när ni har utomhusmatematik som när ni är inomhus i undervis-

ningen ?  

Varför tror du att relationerna förändras beroende på plats? 

Tycker du att koncentrationen blir bättre / sämre när du är utomhus vs inomhus?  

Hur upplever du att kroppen mår i samband med utomhuspedagogik? 

Något mer du vill berätta?  

 

 

 

 


