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Syftet med studien är att undersöka om lärare 

anser att integrering av flerspråkiga elever kan 

gynnas av utomhuspedagogik som arbetssätt. 

I skolklasserna kan det idag finnas flera olika 

språk och det är av stor vikt att läraren finner 

metoder för att bemöta alla elever. I läropla-

nen står det att undervisningen ska varieras 

och anpassas efter varje individ (Skolverket, 

2017) och en sådan variation eller anpassning 

skulle kunna vara utomhuspedagogik. Studien 

använder det sociokulturella perspektivet 

som ramverk, där vi lär i samband med andra. 

Även John Deweys teori går att applicera på 

studien då han ansåg att barn lär genom att få 

göra. Insamlande av data gjordes genom semi-

strukturerade intervjuer som sedan analyse-

rades genom kvalitativ innehållsanalys. Resul-

tatet som framkom visar på att utomhuspeda-

gogik i samband med flerspråkiga elever kan 

bidra till en ökad språkutveckling samt en 

ökad känsla av delaktighet.  
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The aim of the study is to investigate 

whether teachers believe that integration of 

multilingual students can benefit from out-

door education as a way of working.  In to-

day’s school classes there may be different 

languages and it is important that the teach-

ers find ways to meet all pupils. The curricu-

lum (Skolverket, 2017) says that the educa-

tion should be varied and adapted to each in-

dividual and such variation or adaptation 

could be outdoor education.  The study is 

based on the socio-cultural perspective, 

where we learn in interaction with others. 

John Dewey's theory can also be applied to 

the study because of his belief that pupils are 

learning by doing. Data collection was done 

through semi-structured interviews, which 

were subsequently analyzed by qualitative 

content analysis. The result that emerges 

shows that outdoor education in connection 

with multilingual pupils can contribute to in-

creased language development and an in-

creased sense of participation. 
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1 Inledning 

I läroplanens del om skolans värdegrund och uppdrag går det att läsa följande: 

 
Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nations-

gränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som 

ligger i en kulturell mångfald. […] Skolan är en social och kulturell mötesplats som både 

har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där. […] 

Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och 

aktiva insatser. (Skolverket, 2017b, s. 7) 

Av citatet ovan är det tydligt att det är skolans ansvar att bemöta alla elever och att ingen elev 

ska lämnas utanför. Så hur gör skolan för att bemöta elever som kommer till Sverige och som 

inte kan det svenska språket ännu? Det blir tydligt att undervisningen behöver anpassas, och 

att det kanske inte går att undervisa på samma sätt som när klassen enbart består av svenskta-

lande elever. Det är skolans uppgift att hitta sätt att bemöta alla elever för att ge dem en rättvis 

skolgång (Skolverket, 2017b). Det är inte rättvist att anta att dessa nyanlända elever ska an-

passa sig till vår skola, om de inte får en chans att lära sig språket. Får de inte verktygen att 

lära sig språket kan de inte heller visa sin kunskap. Jag har tidigare med en kurskamrat ge-

nomfört en litteraturstudie om utomhuspedagogik och vilka för- samt nackdelar undervis-

ningsmetoden bidrar till. Jag fann det mycket intressant och vill nu fördjupa mig i området. 

Denna gång vill jag istället fokusera mer på flerspråkiga elever, dock fortfarande i samband 

med utomhuspedagogik. I den tidigare litteraturstudien framkom det att ett regelbundet arbete 

med utomhuspedagogik gynnar elevernas inlärningsförmåga (Humberstone & Stan, 2011). 

Även elevernas förmåga att arbeta självständigt utvecklades när undervisningen flyttades ut 

till naturen. Fägerstam (2012) menar också på att utomhuspedagogik kan vara en stor bidra-

gande faktor till språkutveckling. Intressant var att majoriteten av lärarna är omedvetna om 

utomhuspedagogikens fördelar. Min hypotes är att utomhuspedagogik bidrar till att eleverna 

kommunicerar mer samt att det praktiska arbetet utomhus kan bidra till språkutveckling. Kan 

eleverna språket är det enklare att integreras in i klassen och senare även samhället.  I läropla-

nen står det att ”Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling. Detta ska åstadkommas 

genom en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer” (Skolverket, 

2017b, s. 10). Utomhuspedagogik är ett sätt att variera sin undervisning. Du kan bedriva din 

undervisning på till exempel skolgården, i skogen eller i en stadspark. Det är endast fantasin 

som sätter gränser!  

Det empiriska materialet har samlats in genom semistrukturerade intervjuer. Materialet har 

efter transkribering analyserats genom en kvalitativ innehållsanalys. Studiens teoretiska ram-

verk är det sociokulturella perspektivet som menar att inlärning sker i ett socialt samband. 
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2 Bakgrund 

I denna del av studien definieras begreppen utomhuspedagogik, nyanländ- och flersprå-

kig elev. Utomhuspedagogikens roll i läroplanen tas även upp. Slutligen redovisas tidi-

gare forskning om utomhuspedagogikens påverkan på språket och socialt samspel samt 

hur undervisningen bör utformas för att gynna flerspråkiga elevers lärande.  

2.1 Begreppsdefinitioner  

Utomhuspedagogik är ett begrepp som används för att beskriva ett pedagogiskt, organi-

serat lärtillfälle som bedrivs utomhus och platsen är avgörande för lärandet (Linköping 

Universitet, 2017). NE skriver att utomhuspedagogik är när autentiska upplevelser va-

rieras med textbaserat lärande. Den utövas i form av tolkning, vägledning och reflektion 

i natur- och kulturlandskap (Nationalencyklopedin, u.å.). Sandell och Öhman (2012) 

skriver att det finns olika syften med att praktisera sin undervisning utomhus och att det 

är viktigt att läraren är medveten om vilket syfte utomhusundervisningen ska ha. Den 

första av två förhållningssätt, är att utomhuspedagogik har ett instrumentellt värde, att 

det finns ett planerat syfte med undervisningen. Det kan vara att man till exempel beger 

sig till skidbacken för att åka skidor eller till stadsparken för att titta på änderna. Det 

andra förhållningssättet är att naturen skapar syftet, att man går ut i naturen utan att veta 

exakt vad som komma skall (Sandell & Öhman, 2012). Szczepanski (2009) genomförde 

intervjuer med lärare och de ansåg att utomhuspedagogiken grundar sig i variation, kon-

kretion och delaktighet.  

I denna studie förekommer begreppen utomhus, närmiljö och natur. Dessa ses som jäm-

lika och syftar till att undervisningsmiljön utspelas i en annan miljö än klassrummet. 

Det kan vara på skolgården, i skogen, i en park men även inomhus som exempelvis 

museum. Utomhuspedagogik behöver inte vara utomhus, huvudsaken är att eleverna 

lämnar klassrummet.  

Två andra begrepp som används i studien är nyanländ- och flerspråkig elev. Skolverket 

har satt ihop Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever. En vägledning för re-

sursfördelning, det systematiska kvalitetsarbetet, samt om nödvändigheten av kompe-

tensutveckling av skolans personal och vad den kan innehålla (Skolverket, 2016). Do-

kumentet inleds med en beskrivning av begreppet nyanländ elev: 
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Nyanlända elever vistas i Sverige på olika villkor och under olika förhållan-

den. De kan till exempel vara asylsökande, anhöriginvandrare eller barn till 

arbetskraftsinvandrare. Vissa har kommit med sina vårdnadshavare, medan 

andra har kommit ensamma. Nyanlända elever kan också vara svenska med-

borgare som till exempel bott utomlands och inte tidigare gått i den svenska 

skolan. De nyanlända eleverna är alltså en heterogen grupp och deras skolbak-

grund ser också olika ut. (Skolverket, 2016, s. 11) 

Vidare skriver Skolverket (2016) att barnet ska ha påbörjat sin utbildning i Sverige se-

nare än höstterminens start det kalenderår då hon eller han fyller sju år. Enligt Skollagen 

(2010:800) kap 3 §12 anses inte en elev vara nyanländ efter fyra års skolgång här i 

Sverige. Alla barn som är folkbokförda i Sverige har skolplikt, och det gäller även ny-

anlända elever (Skolverket, 2016).  

Flerspråkig elev är också ett begrepp som används i studien. Skolverket menar att det 

är svårare att definiera begreppet flerspråkig elev, då det kan utgå från talarens färdighet 

eller flyt i flera språk. Det kan också syfta till att betyda hur ofta och i vilka sammanhang 

flera språk används eller om personen själv identifierar sig som flerspråkig (Skolverket, 

2017c). I denna studie ses en flerspråkig elev som en individ som inte har svenska som 

modersmål, utan talar två eller fler språk.  

2.2 Läroplanen 

I läroplanen står det att undervisningen ska anpassas efter varje elevs behov och förut-

sättningar (Skolverket, 2017b). Det innebär att läraren är ansvarig att forma sin under-

visning på ett sätt så att den passar alla elever. En sådan anpassning skulle kunna vara 

att använda sig av utomhuspedagogik vid vissa tillfällen. Denna studie fokuserar inte på 

något specifikt ämne, utan går att koppla till fler ämnen. Utomhuspedagogiken kan ut-

formas på ett sätt att eleverna får röra på sig, genom att exempelvis hämta material från 

närmiljön. I kursplanen för idrott står det att fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil 

är grundläggande för människors välbefinnande. I kursplanen för biologi beskrivs det 

att eleverna ska ges möjlighet att ställa frågor om naturen utifrån egna upplevelser och 

aktuella händelser. Elever som inte har tillgång till naturen hemma, kan gå miste om 

detta mål om inte de ges möjlighet att utforska närmiljön i skolan. I kursplanen för bio-

logi står det att eleverna ska få genomföra enkla fältstudier (Skolverket, 2017b). I läro-

planen för förskoleklass, fritidshemmet samt årskurs 1-3 är det uttryckt att eleverna ska 

få aktiviteter både inomhus och utomhus under olika årstider och väder (Skolverket, 

2017b). Det enda stället det står att eleverna ska få vara både inomhus och utomhus i 

årskurs 4-6 är under idrottslektionerna (Skolverket, 2017b). Det är de enda gångerna 
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ordet utomhus används i läroplanen. Ordet variation framkommer dock 52 gånger, och 

det är tydligt att skolverket anser att läraren ska variera sin undervisning. I kommentar-

materialet till biologi tas dock utomhusvistelsen upp mer. I följande citat från kommen-

tarmaterialet uppmanas lärarna gå ut med sina elever och genomföra aktiviteter i närmil-

jön: 

Avsikten med innehållet enkla fältstudier och observationer i närmiljön är att 

eleverna med till exempel håvar, förstoringsglas, kikare och andra redskap ska 

få utforska naturen tillsammans och uppleva årstider, material, djur och väx-

ter. Fokus ligger på närmiljön som i det här fallet kan vara lättillgängliga fri-

luftsområden, lekparker, zoologiska och botaniska trädgårdar eller andra mil-

jöer som eleverna är bekanta med. (Skolverket, 2017a, s. 17) 

Även längre ner i kommentarmaterialet för biologi uttrycks det att strävan är att biologi 

ska vara ett ämne där eleverna lär in utomhus. Vidare står det att kursplanen syftar till 

att lära eleverna att vara i naturen på ett ansvarsfullt sätt (Skolverket, 2017b). Detta går 

att diskutera då det inte står framskrivet tydligt i läroplanen. 

2.3 Tidigare forskning 

I kommande del presenteras tidigare forskning som knyter an till studiens syfte. Det 

finns ytterst lite forskning på hur utomhuspedagogik bidrar till en ökad integrering av 

flerspråkiga elever. Därför har fokus flyttats till närliggande områden. Nedan presente-

ras tidigare forskning på utomhuspedagogikens påverkan på språk och socialt samspel, 

samt hur undervisningen bör tillämpas på flerspråkiga elever för att de ska lära på bästa 

sätt. På så sätt går det i ett senare skede göra egna tolkningar på om utomhuspedagogik 

ökar integreringen.  

2.3.1 Utomhuspedagogikens påverkan på språk och socialt 

samspel 

I England gavs tio skolor möjlighet att skapa en skolträdgård på skolans område, som 

sedan skulle användas i undervisningen (Passy, Morris & Reed, 2010). Vid utvärdering 

av arbetet framkom det bland annat att elever med särskilda behov ökat sin inlärnings-

förmåga markant. Lärarna som deltagit i intervjuer menar att arbetet med skolträdgården 

bidrog till att eleverna kunde vara aktiva och självständiga i sitt lärande. Läraren funge-

rade mer som en handledare, och eleverna fick själva ta beslut och reflektera över sitt 

lärande. Vidare beskriver författarna att utomhusundervisningen bidrog till att utveckla 

elevernas kognitiva lärande vilket påverkar förmågan att lära in ny kunskap. Utveckling 
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sker även av elevernas attityder, värderingar och självuppfattning. Utomhuspedagogi-

ken bidrar även till att utveckla elevernas personliga beteenden så som fysiskt välbefin-

nande och fysiska färdigheter. Även elevernas förmåga att samarbeta och att relatera till 

andra ökar.  

I studien berättar lärare om metoder för att öka elevernas läskunnighet så som att läsa 

på fröpaket och även instruktioner. Eleverna fick även möjlighet att skriva och läsa upp 

egna dikter som var inspirerade av naturen de befann sig i. Författarna berättar att det i 

studien framkom att de elever med annat modersmål än engelska var de som gynnades 

mest av undervisningen utomhus. Vidare beskrivs att diskussionerna i naturen bara fly-

ter på, utan att läraren behöver tvinga fram det. Barn kan ofta känna sig instängda i den 

traditionella klassrumsundervisningen (Passy, Morris & Reed, 2010). Detta styrks även 

i en forskningsrapport skriven av O’Brien (2009) som skriver efter att ha genomfört en 

studie om skolträdgårdar, att utomhuspedagogik bidrar till en ökad språk- och kommu-

nikationsförmåga. Studien baseras på lektioner som genomfördes och som sedan analy-

serades av läraren eller skolträdgårds-ledaren. I artikeln bifogas en lektionsplanering 

som exempel på hur en lektion kunde se ut. I planeringen är tänkta utvecklingsområden 

listade, samt hur de ska utföras. I kommunikation- och språkutveckling beskrivs det att 

eleverna ska utveckla sitt ordförråd samt framföra och uttrycka sina idéer. Utöver språk-

utveckling beskriver Passy, Morris och Reed att eleverna utvecklar stor social kompe-

tens när de får arbeta med sin skolträdgård. Elever och personal på skolan integrerar 

med varandra på ett sätt de inte gjort tidigare. De pratar om både trädgårdsrelaterade- 

men även vardagliga ämnen. En elev uttryckte att skolträdgården hjälper hen att få nya 

vänner (Passy, Morris & Reed, 2010). Turtle, Convery och Convery (2015) skriver i sin 

artikel om elevers olika inlärningssätt. I artikeln framgår det att 37 procent lär när de får 

göra, 34 procent genom att lyssna och 29 procent genom att observera. I utomhuspeda-

gogik ges eleverna möjlighet att arbeta med hands-on uppgifter, samtidigt som de får 

lyssna och se. Då utomhuspedagogiken möter alla tre inlärningssätt kan fler elever gyn-

nas i lärandet, än om lektionen skett i en traditionell klassrumsundervisning.  

2.3.2 Att undervisa flerspråkiga elever 

Wedin (2011) skriver i artikeln Klassrumsinteraktion i de tidiga skolåren: Flerspråkiga 

elever i skolans språkliga vardag att det idag ställs höga krav på de flerspråkiga eleverna 

i skolan. De ska delta i den svenskspråkiga undervisningen och de får några timmars 

undervisning per vecka i svenska som andraspråk. Vissa, långt ifrån alla flerspråkiga 
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elever får även modermålundervisning. Detta trots att det i kap 10 §7 i Skollagen 

(2010:800) står att en elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än 

svenska ska erbjudas modersmålsundervisning. Elever förväntas alltså lära sig svenska 

språket under svenska som andraspråk, samtidigt som de förväntas lära sig ny kunskap 

i den svensktalande undervisningen. Wedin menar att det ställs väldigt höga krav på 

dessa elever. I Wedins artikel framgår språkets vikt i en flerspråkig elevs kunskapsut-

veckling. Vidare beskriver Wedin (2011) att språkinlärning bör ses ur ett sociokulturellt 

perspektiv och att språket bör studeras i sociala sammanhang. Att kommunicera med 

varandra är ytterst viktigt för att utveckla språket. Wedin (2011) listar tre funktioner 

som kommunikationen bidrar till. Det bidrar till att bygga kunskap, att lära sig om nor-

mer och tankesätt samt att det är det viktigaste verktyget för språkutveckling. Studien 

bygger på observationer och Wedin (2011) konstaterar att lärarna som arbetar med fler-

språkiga elever är noga med att konkretisera det de arbetar med. Vid ett exempel handlar 

undervisningen om vägning. Läraren har då tagit fram vikter och vågar för att tydliggöra 

det som sägs. Skulle undervisningen ske i naturen blir allt mer konkret, vilket alltså 

borde gynna de flerspråkiga eleverna.   

Gemensamt för de artiklar och rapporter som granskats i denna studie, om hur under-

visningen bör utformas för att den ska gynna flerspråkiga elever, är att den ska vara 

inkluderande. Franson (1999) genomförde intervjuer med lärare som arbetat med fler-

språkiga- samt nyanlända elever. Vid en intervju får läraren frågan hur hen planerar vid 

ett arbete där flerspråkiga/nyanlända elever deltar. Läraren svarar att hen planerar som 

vanligt och undviker att exkludera eleverna i fråga. Vidare poängteras vikten av att sam-

arbeta med modersmålslärarna och att inte vara rädd för att be dem om tips och idéer 

som går att implementera i den ordinarie undervisningen (Franson, 1999).   

Även Skowronski (2013) uttrycker vikten av att elever med annat modersmål än svenska 

får undervisning i sitt modersmål. Vidare problematiserar författaren uttrycket en skola 

för alla och menar att skolan kanske inte är för alla då det ständigt skapas särgrupper för 

exempelvis nyanlända elever. Inom specialpedagogiken anses det att elever med särskilt 

stöd ska få detta i den ordinarie undervisningen, medan svenska som andraspråk ska ges 

i avskilda grupper (Skowronski, 2013). Det finns många olika åsikter om detta. Vissa 

anser att det är bra att elever med annat modersmål än svenska får ha svenska som and-

raspråk, av den anledningen att det är svårt att tillgodose elevernas behov i den ordinarie 

undervisningen. Andra menar på att uppdelningen av svensktalande- och flerspråkiga 

elever är den största anledningen till segregation (Skowronski, 2013). 
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För att en flerspråkig elev ska integreras in i klassen men även samhället är språket 

viktigt (Isaksson & Omeiche, 2013). Språket är viktigt både för att klara av vardagen 

men även för att skapa sociala relationer. Vidare skriver de att många människor med 

annat modersmål än svenska påbörjar kurser med svenska för invandrare, och har am-

bitioner om att sedan studera vidare. Vid intervjuer framkom det att flertalet flerspråkiga 

inte vågar studera vidare då de är rädda att de inte kan det svenska språket lika bra som 

andra. Språket är ett känsligt ämne för många andraspråkstalande och att motverka för-

domar är otroligt viktigt. Vidare skriver författarna om hur synen på en människa kan 

förändras när personen kommer till ett nytt land. En person som är utbildad advokat i 

sitt hemland betraktas i Sverige som okunnig och outbildad enbart för att personen inte 

kan det svenska språket (Isaksson & Omeiche, 2013). Det är därför viktigt att skolan 

alltid arbetar språkutvecklande och motverkar eventuella fördomar som kan uppstå 

kring språk.  

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis finns det forskning som styrker att utomhuspedagogik bidrar till en 

ökad inlärningsförmåga, att det har en påverkan på elevernas attityder, värderingar samt 

självuppfattning. Även elevernas samarbetsförmåga ökar markant. Vid undervisning av 

flerspråkiga elever bör inlärningen ses ur ett socialt sammanhang. Forskning visar också 

på att praktisk undervisning gynnar flerspråkiga elever. 
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3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka om och i så fall hur lärare anser att integrering av 

flerspråkiga elever kan gynnas av utomhuspedagogik som arbetssätt. De forskningsfrå-

gor som studien syftar till att besvara är: 

• På vilka sätt beskriver lärare att utomhuspedagogik skulle kunna bidra till fler-

språkiga elevers språkutveckling? 

• Vilka möjligheter och utmaningar beskriver lärare att de möter i sitt arbete med 

utomhuspedagogik? 
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4 Teoretiskt ramverk 

Utomhuspedagogiken som metod är tydligt kopplad till det sociokulturella perspektivet. 

Nilholm (2016) som är professor i pedagogik skriver att det sociokulturella perspektivet 

har sitt ursprung i Lev Vygotskij och hans lärandeteorier. Vygotskij utarbetade ett väl 

genomtänkt ramverk för att studera människans utveckling. Vygotskij menade att det 

var avgörande att studera sociala och kulturella sammanhang för att förstå människans 

utveckling. Barn utvecklas i ett samspel med andra. Jakobsson (2012) skriver i sin arti-

kel att Vygotskij var tydlig med att lärande inte ska vara något abstrakt, lärandet ska 

vara något som sker i samband med andra och med en aktivitet i centrum. Det är möjligt 

att se utomhuspedagogik ur ett sociokulturellt perspektiv då lärandet sker i samspel med 

andra elever. När lektionen sker utomhus får eleverna ofta arbeta i grupp eller par, och 

då tvingas eleverna att kommunicera med varandra på ett mer konkret sätt än i klass-

rummet. När de pratar utvecklas i sin tur elevernas språk och det är en viktig del i inte-

greringsprocessen. 

Ytterligare en person som går att applicera på utomhuspedagogiken är John Dewey. 

Mest känd är han för begreppet learning by doing. Dewey själv har dock aldrig sagt de 

orden utan skrev i boken Applied Psychology från 1889 Learn to do by knowing and to 

know by doing. Begreppet har istället förenklats och kortats ner till tre ord. Det förenk-

lade begreppet betyder lära genom att göra. Originalcitatet betyder istället lär att göra 

genom att veta, och för att veta måste du göra (Dahlgen, Malmer, Nelson, Szczepanski, 

2006). Beroende på hur de två citaten tolkas går det att säga huruvida de är lika eller 

inte. Det som skiljer citaten åt är egentligen den första delen på originalcitatet, lär att 

göra genom att veta. Det Dewey kan ha menat är att det inte går att göra något om man 

inte vet hur man gör. Utomhuspedagogiken är för många lärare ett komplement till den 

ordinarie undervisningen. Detta blir tydligt med Deweys citat och en tolkning är att ele-

verna lär sig om något i klassrummet och tar sedan med sin kunskap ut. Då flätas den 

teoretiska kunskapen ihop med den praktiska kunskapen. Ska eleverna lära sig om for-

mer är det kanske lämpligt att föra en diskussion i klassrummet om detta först och även 

visa bilder på former. Läraren kan sedan ta med sig klassen ut på skolgården och låta 

eleverna skapa former med material utomhus, utefter den förförståelse som byggts upp 

i klassrummet. Det är intressant att citatet från början går att tolka som något där teori 

och praktik kompletterar varandra, till att vara något där enbart praktik står i fokus. 

Dewey är en av historiens främsta pragmatiska företrädare och ägnade sig åt pedago-

giska frågor (Hartman & Lundgren, 2002).  
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Återkommande i hans filosofi är att individen utvecklas i ett samspel med sin omvärld. 

Han menar på att elever måste ges tillfällen att experimentera och pröva för att lära. 

Undervisningen ska vara aktiv och målinriktad för att bidra till en fördjupad förståelse. 

Ytterligare ett begrepp som är centralt i Deweys teori är nytta. Undervisningen ska ba-

seras på sådant som eleverna faktiskt har nytta av. Han menade att eleverna ska lära sig 

att bidra till samhället, att reproducera ett socialt system och kunna påverka samhället. 

I dagens styrdokument finns tydliga spår från Dewey, till exempel hemkunskap som ska 

förbereda eleverna på att kunna leva självständigt. I trä- och textilslöjd får eleverna ar-

beta praktiskt och lära sig grundläggande kunskaper samt att vissa skolor lär eleverna 

trädgårdsarbete genom att erbjuda en skolträdgård (Hartman & Lundgren, 2002).  
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5 Metod 

I denna del av studien redogörs vilka urval och avgränsningar som gjorts och de metoder 

som studien baseras på. Där efter presenteras metoden semistrukturerade intervjuer samt 

kvalitativ innehållsanalys. Sedan redogörs för studiens validitet och reliabilitet. Slutli-

gen presenteras de forskningsetiska aspekterna som behandlats.   

5.1 Urval och avgränsningar 

Kriterierna för deltagande i studien ändrades i takt med att lärare tillfrågades om att delta 

i en intervju. Från början var tanken att använda bekvämlighetsurval och enbart inter-

vjua lärare i ett och samma län. Detta var tyvärr omöjligt då enbart en lärare visade 

intresse att delta. Istället har lärare runt om i hela landet kontaktats och fått en förfrågan 

om att delta. Detta bidrog dock med att den geografiska bredden på studien ökade. Stu-

dien baseras på ett målinriktat urval, vilket innebär att urvalet väljs utifrån forsknings-

frågorna. Dock har även ett nätverksbaserat urval använts då skolor, ekobussar samt 

naturskolor rekommenderat andra skolor samt lärare (Bryman, 2011). Sammanlagt kon-

taktades närmare 200 skolor i Sverige, där av 7 anser sig uppnå kriterierna. Kriterierna 

var att personen skulle vara legitimerad lärare, rektor eller annan relevant utbildad pe-

dagog (ex. miljöpedagog), arbeta i grundskolan samt ha arbetat eller arbetar med utom-

huspedagogik i samband med flerspråkiga elever. I förfrågan framgick det även att ut-

omhuspedagogik inte nödvändigtvis behövde användas/använts varje dag utan kanske 

en gång i veckan. Begreppet utomhuspedagogik förklarades även för att undvika miss-

förstånd. De deltagande är till största del lärare men även rektorer samt miljöpedagog. 

Dessa presenteras i tabell 1. 

Tabell 1. Intervjupersonerna som deltagit i studien. 

Namn Erfarenhet av utomhuspedagogik Befattning 

Annika 10 år Grundskollärare 

Bodil 1/2 år Grundskollärare 

Carina 6 år Rektor 

David 15 år Miljöpedagog 

Emma 15 år Rektor 

Frida 15 år Grundskollärare 

Gunnel 33 år Grundskollärare 
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I tabellen redovisas de deltagande med fiktiva namn för att bevara de deltagandes kon-

fidentialitet, deras erfarenhet av utomhuspedagogik samt befattning. 

5.2 Semistrukturerade intervjuer 

En av metoderna som använts är semistrukturerad intervju. Det är en kvalitativ intervju 

där intervjupersonen har stor frihet att utforma sina svar. Forskaren har inför intervjun 

förberett en intervjuguide som ska leda intervjun (Bilaga 1) (Bryman, 2011). Anled-

ningen till att denna metod tillämpades var för att undersöka lärares egna åsikter och 

tankar. Det hade inte varit möjligt att få den bredden av svar med en kvantitativ under-

sökningsmetod, som enkäter exempelvis. Bryman listar skillnaderna på kvalitativ- samt 

kvantitativ metod och en av fördelarna med kvalitativa studier är att de ger mer närhet. 

Detta då forskaren i en kvalitativ studie får en närmre relation till sina respondenter för 

att kunna se världen med deras ögon. Denna relation är ofta mer önskvärd. Den kvalita-

tiva forskningen strävar efter förståelse, värderingar och åsikter tillskillnad från den 

kvantitativa som enbart vill redovisa data. I en studie som syftar till att undersöka åsikter 

är inte en kvantitativ metod rimlig, då forskaren vill ha med ord och uttryck istället för 

siffror. Bryman (2011) skriver att kvantitativa data ofta beskrivs som hård och entydig 

medan kvalitativ forskning mer ses som fyllig information. Vidare förklarar Bryman att 

kvantitativa forskare genomför sin forskning i en konstlad eller styrd miljö medan kva-

litativa forskare använder respondenternas naturliga miljö. Detta går dock att problema-

tisera då en kvantitativ forskare kan erbjuda respondenterna att genomföra sina enkäter 

i sin hemmiljö eller på sin arbetsplats.  

En kvalitativ intervju liknar ett samtal, och för att undvika att förlora fokus används en 

intervjuguide. När intervjuguiden togs fram fanns studiens forskningsfrågor i fokus. Ett 

av intervjuguidens syfte är att ta fram frågor som bidrar till att svara på forskningsfrå-

gorna. En del av frågorna liknar varandra och anledningen till att jag gjorde så var för 

att garantera att respondenterna inte missförstår frågorna. Om respondenten missförstår 

en fråga, finns det en annan fråga som kan leda in respondenten på det jag undrade över. 

Exempelvis får respondenterna frågan vad de anser att utomhuspedagogiken bidragit 

med till de flerspråkiga eleverna. Senare kommer frågan om de anser att utomhuspeda-

gogik bidrar till en ökad integrering av flerspråkiga elever. Respondenten tänkte kanske 

inte på integreringsfrågan vid första frågan, men vid andra frågan så kommer hen kanske 

på att så var fallet. Vid pågående intervju gör det inget om frågorna inte ställs i korrekt 

ordning och sägs något som inte stod med i intervjuguiden går detta att ta med, förutsatt 
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att det är relevant för studien. Intervjun genomfördes genom telefon då respondenterna 

befann sig runt om i hela Sverige. Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon och 

överfördes där efter till en dator.  

5.3 Kvalitativ innehållsanalys 

Studien använder en kvalitativ innehållsanalys som metod. Det innebär att studien fo-

kuserar på ord istället för siffror. Studien syftar till att undersöka lärares upplevelser på 

området i fråga (Bryman, 2011). Det material som analyseras är intervjuer som spelats 

in och sedan transkriberats. Transkriberingen gjordes med hjälp av ett transkriberings-

program som spelade upp ljudfilerna i ett lägre tempo. I transkriberingen har även ord 

som eh, hm, ah och andra icke relevanta ord och utryck uteslutits. Detta för att göra 

materialet lättare att läsa och tolka. I övrigt är det exakta ord och meningsuppbyggnader 

som tagits tillvara på i transkriberingen. Vid analys har intervjupersonernas uppfatt-

ningar tagits tillvara på ett så godtroget sätt som möjligt. I resultatdelen varvas intervju-

personernas citat med den löpande texten, detta för att få ett så datanära resultat som 

möjligt. Citat som respondenterna gett har analyserats i olika steg för att få ett tydligt 

resultat. I tabell 2 redogörs hur analysen sett ut samt två utdrag av intervjuer.  

Tabell 2. Exempel på kvalitativ innehållsanalys. Utdrag från analys av intervjuer med 

Gunnel och Emma, A står för Amanda som är intervjuaren. 

Meningsenheter Kondenserade meningsenheter Koder 

A: Märker du någon skillnad på 

eleverna inomhus respektive utom-

hus? 

G: De är mer drivna utomhus. 

A: Hur märker du det? 

G: Ja men det är mer roligt och 

spännande. De kommer fram och 

säger, titta fröken vad jag hittade! 

Eleverna blir mer engagerade ut-

omhus då de finner det roligt och 

spännande.  

Ökat engagemang  

E: Vi har ju några som är tresprå-

kiga och sådär, och då tänker jag att 

det som det bidrar med, så tillåts 

det ju mycket mer prat när man är 

utomhus för det sväljer ju mer ljud. 

Flerspråkiga elever kan uppleva 

att det är stökigt inomhus och 

svårt att komma till tals, men ut-

omhus blir ljudet inte lika påtag-

ligt. 

Stödjande lärmiljö 

Citatet placeras in under meningsenheter och sammanfattas sedan under kondenserade 

meningsenheter. Detta för att tolka vad det är läraren säger. Slutligen appliceras en kod 

på citatet för att berätta vad citatet betyder. Det första citatet från Gunnel går att tolka 

som att hon anser att utomhuspedagogik bidrar till ett ökat engagemang. 
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5.4 Validitet och reliabilitet  

Den kvalitativa metoden som använts får ofta kritik för att undersökningarna tenderar 

att bli subjektiva (Bryman, 2011). Det innebär att studien bygger på forskarens uppfatt-

ning om vad som är viktigt och betydelsefullt. Det är vanligt att forskaren inleder med 

ett öppet förhållningssätt och formulerar forskningsfrågor efter hand. Detta kan i sin tur 

bidra till att läsaren inte får veta varför forskningsämnet i fråga valts. En annan kritik 

som riktas till den valda metoden är att det som studien inriktar sig på är det forskaren 

är intresserad av. Forskaren är det viktigaste redskapet i studien. Även vid intervjuerna 

spelar forskaren en viktig roll och respondenterna påverkas av aspekter så som forska-

rens kön, ålder och personlighet. Tolkningen av intervjuerna påverkas av forskarens 

subjektiva benägenheter, vilket innebär att det är svårt eller omöjligt att replikera kvali-

tativa forskningsresultat. Några vanliga felkällor som kan uppstå vid denna typ av inter-

vju är att frågorna formuleras oklart, att respondenten missförstår frågan, att responden-

ten minns fel eller att intervjuaren registrerar informationen på ett felaktigt sätt (Bryman, 

2011).  

Intervjuerna genomfördes via telefon och det finns både för- och nackdelar med det 

tillvägagångssättet. Fördelarna med att genomföra intervjun på telefon är att det tar 

mindre tid än om respondenten eller intervjuaren ska åka till den ena (Bryman, 2011). 

Speciellt om dessa bor i olika städer. Det är även mer ekonomiskt då färdkostnader för-

svinner. En telefonintervju är lättare att hantera än en intervju ansikte mot ansikte, då 

respondenten ofta påverkas av faktorer som intervjuarens kön, ålder och utseende. Ser 

inte respondenten hur intervjuaren ser ut är det svårare att påverkas av sådana faktorer. 

En nackdel med telefonsamtal är att vissa har hemligt nummer och det finns även eko-

nomiskt utsatta personer som inte har möjlighet att kontaktas på telefon. Detta var inget 

problem i denna studie då majoriteten av de deltagande antingen hade en arbetstelefon 

eller tillgång till egen telefon. Det kan också bli problematiskt att genomföra telefonin-

tervjuer om en respondent har en hörselnedsättning. Då underlättar oftast en vanlig in-

tervju ansikte mot ansikte. Att föra en effektiv telefonintervju i över 25 minuter är inte 

att rekommendera då det är svårt att uppehålla engagemanget och intresset på telefon så 

länge. Intervjuerna i denna studie tog mellan 15–30 minuter och upplevelsen var att 

lärarna visade ett engagemang under hela intervjun. Om intervjun innehåller känsliga 

frågor så om alkohol- och droganvändning passar oftast vanlig intervju med ansikte mot 
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ansikte bäst, då telefonintervjuer kan bli mer opersonliga (Bryman, 2011). Dessa nack-

delar var inget som påverkade den aktuella studien. 

5.5 Etiska principer 

Studien utgår från de fyra forskningsetiska aspekterna. Enligt informationskravet ska de 

deltagande i studien informeras om den aktuella forskningens syfte. Detta skedde i sam-

band med förfrågan om deltagande i studien. De deltagande fick i mailet veta vad syftet 

med studien är övergripande begreppsdefinition av utomhuspedagogik samt vilka krite-

rier den deltagande behövde uppfylla. Deltagarna fick själva bestämma över sin med-

verkan enligt samtyckeskravet. Inga deltagare har tvingats eller övertalats, utan samtliga 

har själva velat delta. Enligt konfidentialitetskravet ska uppgifter om de deltagande be-

handlas konfidentiellt. Alla uppgifter ska förbli oåtkomliga för obehöriga. Detta gjordes 

på så sätt att alla deltagares namn har bytts ut. Övriga personuppgifter om deltagarna 

finns inte lagrade. Insamlade data kommer enbart användas till studiens syfte och inget 

annat, enligt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  
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6 Resultat 

I denna del av studien analyseras den data som insamlats. Underrubrikerna har utformats 

efter vad som blivit centralt vid analys av intervjuerna. Intervjuerna baserades på cirka 

10 frågor som syftade till att besvara studiens forskningsfrågor. Det resultat som fram-

kom i intervjuerna presenteras nedan med hjälp av underrubrikerna lärares beskriv-

ningar av utomhuspedagogik, vad lärare anser att utomhuspedagogiken bidrar med samt 

lärares beskrivningar av skillnader på flerspråkiga elever i undervisningen inomhus re-

spektive utomhus. Tilläggas bör även att frågorna lärarna tilldelats har haft fokus på 

flerspråkiga elever. När elever skrivs fram i texten, syftar det främst till flerspråkiga 

elever. 

6.1 Lärares beskrivningar av utomhuspedagogik 

Vid intervjuerna framgick det att samtliga lärare anser att utomhuspedagogik är ett för-

hållningssätt. Lärarna menar att det som pågår i klassrummet lika gärna kan ske utom-

hus. Både Emma och Bodil beskriver det som ett sätt att variera inlärningen och under-

visningen. Lärarna menar att undervisningen lika gärna kan ske utomhus som i klass-

rummet. Bodil förklarar att utomhuspedagogik är ett sätt att förstärka undervisningen. 

Även Frida menar att utomhuspedagogiken är ett komplement i undervisningen:  

Vi kopplar det praktiska, att få se och känna och lukta. Det är ett jättebra kom-

plement, ett av fler komplement. (Frida) 

Vidare förklarar Frida att eleverna lär på olika sätt, och att utomhuspedagogiken bidrar 

till att en stor del av eleverna gynnas. Hon förklarar att det är få elever som vistas i 

naturen på fritiden, och menar att inte ens de som bor på landet är ute. Skolan väljer 

därför även att ha utomhuspedagogik för att bidra till att eleverna får ta del av närmiljön. 

Det är fler lärare som pratar om elevers ovana av naturen. Gunnel menar på att barnen 

idag inte är ute på samma sätt som för tjugo år sedan. Hon menar att eleverna är väldig 

ovana vid naturen och att det kan ta ett tag innan de blir bekväma. Utomhuspedagogiken 

skulle kunna bidra till att fler elever lär sig om sin närmiljö och inte känner en så stor 

distans till den. David anser att det som planerats att göra inne går att plocka ut till 

naturen, och det som genomförts ute sedan går att plocka in i klassrummet för diskuss-

ion. Han förklarar vidare att undervisningen utomhus förenar teori och praktik. Eleverna 

får oftast arbeta mer praktiskt utomhus då det finns mer material att arbeta med än vad 

det gör i klassrummet.  Annika uttrycker även att vissa moment är svåra att genomföra 
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i klassrummet. Hon menar att när eleverna ska lära sig former i matematiken, underlättar 

det att gå ut på skolgården. Där kan eleverna använda sig av hopprep, snören och sina 

kroppar till att forma och skapa. De möjligheterna finns inte i klassrummet. Ett begrepp 

fler lärare använde sig av var just närmiljön och närområdet och Annika uttryckte föl-

jande: 

Jag tänker att man använder det som finns i närheten, närområdet. Jag ser det 

som ett öppet klassrum. Jag tänker ju lite som att vissa kan vara inne, och vissa 

ute. Det är nog mest tryggheten jag vill åt. Det och utrymmet. (Annika)  

Det är roligare att åka karusellen, än att titta på den. Roligare att bygga en 

kvadratmeter, än att titta på en kvadratmeter i matteboken. (Bodil) 

Det andra citatet kommer från Bodil som menar att eleverna får en djupare förståelse 

utomhus då de kan känna och klämma för att få en uppfattning av hur stort något är eller 

hur något ser ut. Vidare beskriver hon det fantastiska citatet ovan, om att det är roligare 

att åka karusellen än att titta på den. Detta trycker även Gunnel på och menar att det 

praktiska arbetet som utomhuspedagogiken bidrar med är den huvudsakliga anledningen 

till att använda närmiljön. Hon tar med sin klass ut i skogen varje onsdag och där lär 

eleverna sig hur de eldar på ett godkänt sätt, att laga mat samt att de får lära sig hur de 

förhåller sig till naturen. Samtidigt som de gör detta kan hon lägga in matematik eller 

svenska, just för att eleverna ska kunna relatera sin kunskap till någonting. Gunnel me-

nar att eleverna minns och befäster sin kunskap mer utomhus. Carina som har uteslu-

tande flerspråkiga elever menar att utomhuspedagogik är något som vissa elever aldrig 

får ta del av hemma. Hon förklarar att majoriteten av eleverna har föräldrar som inte tar 

del av staden på samma sätt som en familj som bott i Sverige i alla år gör: 

För det vi kände var att barn som är födda på området, till föräldrar som aldrig 

har blivit integrerade i samhället, där blir det lixom en socioekonomisk pro-

cess. Det handlar om att livet i en sån familj, där man inte behöver bege sig 

till ett jobb eller liknande, då tar man inte del av staden så. (Carina) 

Carina menar att det kan handla om att föräldrarna inte har något arbete att gå till eller 

att de inte blivit integrerade i samhället. Det är då risk att barnen inte får med sig be-

greppen från närmiljön. Carina väljer därför att flytta sin undervisning från klassrummet 

främst för att befästa begrepp. Det är platser både inomhus och utomhus de beger sig 

till, och arbetar då med begrepp som de möter. David började arbeta med utomhuspe-

dagogik för att han själv hade ett miljö- och hållbarhetsintresse. Det kan också vara en 

bidragande faktor till att utomhuspedagogiken är viktig. Om eleverna inte kommer ut i 

närmiljön på sin fritid, är det inte heller säkert att de lär sig hur man har ett hållbart 
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miljötänk. Detta pratar även Gunnel om, som är scout sen långt tillbaka. När hon tar 

med sina elever ut lär hon även dem att ha ett sunt förhållningssätt till miljön. Det är få 

elever idag som känner till allemansrätten och hur man eldar på ett godkänt sätt. Hon 

menar att det skapas en medvetenhet hos eleverna, även om läraren inte explicit under-

visar om det. Hon berättar om när hennes elever ibland ifrågasätter hur människor kan 

skräpa ner i naturen. Citatet nedan kommer från Gunnel som uttrycker sin glädje över 

att eleverna visar på ett medvetet förhållningssätt till naturen: 

Sen kommer de och säger titta fröken, hur kan folk slänga detta i naturen? 

(Gunnel) 

Det är för många inte självklart att man inte slänger saker i naturen, så att eleverna ut-

trycker sin frustration över nedskräpning är ett gott tecken som visar på förståelse. David 

berättar även att det är få elever som har erfarenhet av att vara i skogen, men trots det 

menar han att eleverna får ut någonting av att vara ute. Eleverna stärks av att få komma 

ut i naturen. David anser att uttrycket att lära in ute är en bra förklaring av utomhuspe-

dagogik.  

6.2 Vad lärare anser att utomhuspedagogiken bidrar med 

Samtliga lärare är överens om att arbetet utomhus blir mer konkret och autentiskt när 

undervisningen flyttas ut från klassrummet. Det blir enklare att använda stort och kon-

kret material för att påvisa någonting i undervisningen. Emma förklarar hur språket blir 

något praktiskt istället för teoretiskt. Att eleverna utomhus tillåts att prata mer och inte-

grera med varandra: 

Det blir ju ett praktiskt språk. Plus att man jobbar mycket mer tillsammans. 

Det är ju sällan eller aldrig man jobbar en och en. Det är ju i en kontext där 

man alltid utbyter och har problemlösning och pratar med varandra. (Emma) 

Det är en av fördelarna med utomhuspedagogiken, att det praktiska arbetet öppnar upp 

för deltagande. Det blir ett sätt att möta elevers olika behov. I klassrummet känner sig 

flertalet lärare begränsade och det är lätt hänt att eleverna delas upp i olika grupper 

beroende på kunskapsnivå. Annika berättar att klassen gick ut och fotograferade hus i 

närmiljön, och sedan diskuterade kring bilderna i klassrummet. På så sätt menar hon att 

eleverna får med sig verkligheten in i klassrummet. Då eleverna själva hade tagit bil-

derna blev de mer engagerade i diskussionen. På bilderna kunde de se träd, buskar, föns-

ter, brevlådor etc. Då kunde de dels befästa begrepp men även prata om prepositioner 

så som till vänster om busken finns en brevlåda. På samma sätt berättar Gunnel att 
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hennes elever arbetade när de lärde sig använda stapeldiagram. Hennes elever gick ut i 

mindre grupper och räknade bilar. När de kom in i klassrummet gjorde de stapeldiagram 

för hur många röda, blåa, gråa och vita bilar de sett. Det blev intressanta diskussioner 

när eleverna upptäckte att de hade olika antal exempelvis röda bilar, trots att de varit ute 

lika länge. Eleverna kom fram till att det kunde bero på att någon ansåg att en orange-

färgad bil var röd och någon tyckte att en vit- och blårandig bil räknades som blå. Gunnel 

menar att det aktiva när eleverna själva får räkna och uppleva bidrar till att diskussioner 

och samtal uppstår, gentemot om eleverna enbart får räkna bilar i en mattebok. Metoden 

som Annika och Gunnel använder bidrar till att alla inlärningssätt tillgodoses och alla 

elevers lärande gynnas. Flertalet lärare nämner begreppsinlärning i samband med utom-

huspedagogik. De menar på att undervisningen utomhus bidrar till att eleverna pratar 

mer med varandra men även att begreppen befästs på ett djupare plan. Emma beskriver 

att det blir mer naturligt att arbeta med till exempel prepositioner:  

Sen är det ju mera, man jobbar ju mycket mer med prepositioner och begrepp. 

Inte att det är rena glosor, utan som eleverna behöver för att få en förförståelse 

för att förstå själva innehållet i språket. Det blir ju ett praktiskt språk. (Emma) 

Hon menar att begreppen utomhus inte ses som glosor, utan att de finns där som något 

eleverna behöver för att få en förförståelse för något. Det blir ett praktiskt språk utom-

hus, där eleverna sällan eller aldrig arbetar enskilt. Inomhus radas orden upp på tavlan 

framme vid katedern och eleverna får eventuellt skriva ner orden i en skrivbok. Utomhus 

menar lärarna att eleverna får känna och klämma på orden. Gunnel berättar om hur hen-

nes elever varje onsdag är ute i naturen och att de har en så kallad glosbok för ord och 

uttryck de stöter på utomhus. Under ett tillfälle hade de plockat rölleka som de sedan 

torkat och därefter kokat te på. Slutligen hade de blandat i honung från en biodlare i 

staden och sedan druckit teet. Eleverna fick sedan rita bilder på rölleka, en öppen eld, 

en gryta och honung i sin glosbok och även skriva namn på sakerna. När eleverna senare 

tittar i boken och någon frågar vad rölleka är, kommer de minnas när de torkade och 

gjorde te på växten. Denna konkreta och tydliga inlärningsmetod är svår att uppnå i 

klassrummet menar Gunnel.   

Emma menar att det ständigt sker ett utbyte mellan eleverna. Det är ingen som behöver 

sitta själv och bli bortglömd. Vidare förklarar Annika att lektionerna utomhus är lättare 

att anpassa efter alla elever. Hon menar att lektioner i klassrummet synliggör skillna-

derna på eleverna, då någon sitter med en annan mattebok eller någon får gå undan och 

ha svenska som andraspråk. Eleverna delas upp på ett annat sätt inomhus. Emma menar 
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att det är enklare att arbeta med sammanhållningen utomhus. Elever som hade det svå-

rare att arbeta inomhus växte när de kom ut, som i sin tur bidrog till att alla elever höll 

ihop mer. När eleverna är utomhus kan läraren enkelt fördela uppgifterna utefter elever-

nas förmågor. En elev som inte kan språket behöver exempelvis inte läsa instruktion-

erna, utan kan istället samla material. Språket i sig är inte så viktigt menar Annika när 

lektionen flyttas ut till närmiljön. När det gäller språkutveckling i samband med utom-

huspedagogik är det fler som intygar om att det har en positiv effekt. David som åker 

runt till olika skolor och har utomhuspedagogik menar att språkutvecklingen gynnas hos 

elever med ett annat modersmål än svenska. David är övertygad om att utomhuspeda-

gogiken är en stor bidragande faktor till språkutvecklingen. Han menar att det praktiska 

lärandet när eleverna får känna, se och höra i samband med begreppsinlärning är viktigt. 

Nedan är ett citat från David som anser att utomhuspedagogiken gynnar de flerspråkiga 

eleverna: 

Elever med annat modersmål, de tror jag blir stärkta av att ta på en tall och 

säga att detta är en tall. Och att få säga det till någon annan. Det är något som 

utvecklar dem. (David) 

Att använda utomhuspedagogik till svenska som andraspråk är att föredra menar David. 

Ytterligare en faktor som utomhuspedagogiken bidrar till är det sociala samspelet. Flera 

lärare beskriver hur deras elever får mer självförtroende och att det blir mer avslappnade 

utomhus. Annika berättar att gruppen inte lägger lika mycket fokus på den enskilda in-

dividen. Många elever vill inte stå framme vid tavlan och ha allas blickar på sig. Utanför 

klassrummet blir det mer naturligt för eleverna att prata på ett mer avslappnat sätt. Ci-

tatet nedan kommer från Annika som uttrycker sin glädje över vad utomhuspedagogiken 

gav eleverna: 

Jag hade en elev som vägrade prata i grupp. När vi var ute så fick de söka 

kunskap i naturen, och då hör jag ju att den här eleven står på en sten och 

pratar ut som Obama! (Annika) 

Bodil fortsätter prata om att undervisningen utomhus blir mer konkret och att det sedan 

går att fortsätta arbeta inomhus och då jämföra och relatera till det man upplevt utomhus. 

Hon menar att utomhuspedagogiken fungerar som en förstärkning. Det som skulle skett 

i klassrummet kan lika gärna ske utomhus. Hon förklarar att när de arbetar med mate-

matik och antal, så brukar de gå ut och samla kottar, pinnar, löv och så vidare. På så sätt 

förstärks elevernas kunskap, samtidigt som de tycker det är roligt. När eleverna tycker 

att något är roligt blir även engagemanget större. Även Gunnel nämner 
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begreppsutveckling och förklarade att eleverna får se bilder på exempelvis maskrosor i 

klassrummet. Sedan går de ut på skolgården och blir ombedda att hämta en maskros. Då 

de har fått förförståelsen inne, kan eleverna nu applicera den på verkligheten och då 

hämta en maskros. Begreppet blir befäst tack vare att både det teoretiska och det prak-

tiska används. Carina är inne på samma spår som föregående lärare och menar att utom-

huspedagogiken är språkutvecklande och bidrar till en ökad begreppsutveckling. När 

eleverna får komma ut förankras begreppen och de lär sig använda dem. Vidare förklarar 

hon att det inomhus går att jämföra och relatera till det man upplevt utomhus. För att 

eleverna ska bli medvetna om sin utveckling använder Carina tankekartor. Innan de går 

ut och har lektion får eleverna fylla i varsin tankekarta. Där beskrivs deras förförståelse 

av upplevelsen, har det upplevt detta tidigare eller vad tror de att det är. Efter lektionen 

tittar de på tankekartan igen och diskuterar om upplevelsen var som de trodde och vad 

de lärt sig. På så vis menar Carina att eleverna själva blir medvetna om att de utvecklas.  

En fråga som ställdes till lärarna var om utomhuspedagogik kunde bidra till en ökad 

integrering. Emma förklarar att utomhuspedagogiken bidrar till ett mer naturligt samar-

bete mellan eleverna. Utomhusundervisningen bidrar till ett ständigt arbete med saman-

hållning och roller. Hon förklarar att det är enklare att ta någons hand och säga ”kom vi 

ska hit”. Emma avslutar meningen med att säga att integreringen är en av de största 

vinsterna med utomhuspedagogiken. Bodil beskriver hur eleverna får diskutera om fö-

remål ute i naturen, vilket bidrar till att kommunikationen mellan eleverna blir mer na-

turlig och inte lika framtvingad:  

Här behöver du ju inte språket lika mycket. Du har med händer, det kreativa, 

det auditiva. (Bodil) 

Fokus läggs alltså inte på språket utomhus, utan alla kan delta oavsett språkkunskaper. 

Vidare berättar Annika om att Ikea har instruktioner på i stort sätt alla språk. Ibland låter 

hon eleverna byta roller så att en elev med annat modersmål än svenska får låta de andra 

eleverna läsa instruktionerna på den elevens språk. Sedan diskuterar de vad det betyder 

och arbetar tillsammans. På så sätt hamnar alla på samma villkor och det ger även de 

andra eleverna en bild av hur svårt det kan vara att inte förstå språket. För det är också 

en viktig aspekt som utomhuspedagogiken kan bidra till. Precis som Annika nämner så 

belyser det arbetssättet elevers olikheter, men det öppnar även upp för acceptans. Tidi-

gare i intervjun var det fler som nämnde att eleverna inte kommer ut i närmiljön när de 
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är hemma, då de har föräldrar som aldrig integrerats in i samhället. Carina berättar att 

deras elever som fått arbeta mycket utomhus ibland tagit med sina föräldrar ut:  

Vi har vissa fall där de tagit med sig sina föräldrar till biblioteket och så vi-

dare! Fått ut dem lixom. (Carina) 

Hon förklarar hur eleverna tagit med föräldrarna till biblioteket och liknande platser, 

tack vare att skolan tagit med eleverna dit. Vidare förklarar Carina att hon inte enbart 

tror att eleverna integreras in i klassen, utan även in i samhället. För om eleverna får ta 

del av närmiljön i skolan är chansen större att de inte känner sig exkluderade. Bodil har 

enbart andraspråkselever men hennes syn på saken är att elever i en förberedelseklass 

har lättare att integreras i klassen, det sker mer naturligt. När en andraspråkselev istället 

kommer till en så kallad vanlig klass synliggörs skillnaderna mer där. Det Bodil menar 

är att det är viktigt att läraren i en så kallad vanlig klass hittar metoder för att integrera 

de flerspråkiga eleverna. I en förberedelseklass är alla elever på samma nivå, så där sker 

integreringen i klassen mer naturligt. Ett tillvägagångssätt för integrering i en så kallad 

vanlig klass skulle då kunna vara utomhuspedagogik.  Där menar Bodil att språket inte 

har en lika central roll, då det kreativa och konkreta kommer in i undervisningen istället.  

6.3 Lärares beskrivningar av skillnader på flerspråkiga elever i undervisningen 

inomhus respektive utomhus 

Genomgående för alla intervjuer var lärarnas åsikt om att eleverna påverkas positivt av 

att komma utanför klassrummet. Motivation, engagemang och nyfikenhet var återkom-

mande begrepp i intervjuerna. Annika pratar mycket om hur de flerspråkiga eleverna 

var trötta i klassrummet. Hon menar att om man sitter i ett klassrum där det inte går att 

förstå språket, så blir man trött. Det är då inte rättvist att anta att dessa elever ska prestera 

under hela skoldagen genom att aktivt delta i undervisningen, ställa frågor och samtidigt 

ta in nya ord och uttryck. När undervisningen istället flyttas ut får eleverna ny energi. 

De pratar med varandra, ställer frågor och kommunicerar på ett annat sätt än vad de gör 

i klassrummet. Emma menar istället att eleverna blir tröttare utomhus, fast ur en positiv 

bemärkelse: 

De blir mer trötta fysiskt, fast ändå gladare lixom. (Emma) 

När de får vara utomhus blir de fysiskt trötta, då de är gladare och aktiveras på ett annat 

sätt än vad de gör inomhus. Frida berättar att eleverna visar en djupare förståelse när de 

får arbeta utomhus. Hon menar att det beror på att de får använda fler sinnen i 
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utomhuspedagogiken. Både genom det auditiva och det visuella. Då fler inlärningssätt 

tillgodoses kan fler elever gynnas i sitt lärande, och när en elev förstå och lär sig, så blir 

det roligt. Precis som Bodil nämner så blir elevernas engagemang betydligt större när 

de tycker att något är roligt. Detta intygar även Gunnel som menar att eleverna tycker 

att undervisningen blir rolig och spännande. De vill gärna visa vad de lärt sig och det 

finns en stolthet hos eleverna. Carina är också övertygad om att motivationen påverkas 

av utomhuspedagogiken, och sa följande: 

Det finns ju en annan motivation utomhus. Mycket större motivation. 

Mycket mer "Åh vad roligt"-känsla. Då blir också deras nyfikenhet större. 

De börjar ju ställa frågor. Då blir språket mer aktivt. (Carina) 

Ett barn som är nyfiket och tryggt ställer frågor och Carina menar att språket blir mer 

aktivt när undervisningen flyttas ut. Oavsett om eleverna talar samma språk eller inte så 

kommunicerar de och det kan enbart leda till språkutveckling. Även David håller med 

Bodil och Carina, han förklarar hur elevernas engagemang och intresse blir tydligt så 

fort de kommer ut i naturen. Vidare förklarar han att det dock är mycket som lockar i 

naturen, så att hantera situationen kan ibland vara en konst. Detta pratar även Annika 

om och menar att det är svårare att säkerställa att alla elever deltar på ett aktivt sätt. Är 

eleverna indelade i mindre grupper, är det inte lika lätt att se om någon elev hamnar lite 

utanför gruppen då läraren ofta har fullt upp. Några lärare menar att rymden utomhus är 

så pass mycket större än klassrummet. Det kan då vara svårt att kontrollera alla elever. 

De uttrycker också att det är svårt att kontrollera om alla elever bidrar vid grupparbete 

då de ofta är utspridda. Annika fick frågan om hon anser att utomhuspedagogik är språk-

utvecklade och svarade: 

Ja, om man lägger upp undervisningen bra, så de inte är helt fria. Viktigt att 

ha en tanke bakom alltid. Så man vet vad de tränar på. (Annika) 

Hon menar att det är viktigt att läraren har ett syfte med lektionen. Har läraren inget 

planerat syfte blir eleverna ofokuserade. Fler lärare menar dock på att eleverna kan bli 

ofokuserade trots att ett syfte med lektionen finns. Detta är dock en vanesak och några 

av lärarna uttryckte att eleverna har svårt att förstå att utomhus inte är detsamma som 

lek. Annika anser att det tog cirka en månad innan alla elever kände att undervisningen 

utomhus också var på riktigt. Bodil beskriver att eleverna fortfarande kan bli ofokuse-

rade ibland, trots att de på skolan använt utomhuspedagogik i flera år. Detta händer dock 

även i ett klassrum, så då får läraren bara samla ihop eleverna och påminna dem om att 
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det nu är lektion. Gunnel berättar att eleverna inte alltid är medvetna om vad de lärt sig 

utomhus. Frågar någon en elev vad de gjort på lektionen i skogen, är det inte ovanligt 

att de svarar att de ätit pinnbröd. De är inte medvetna om att de lärde sig hur man gör 

upp en eld, vilka regler som gäller vid eldning och att läraren även hade matematikun-

dervisning parallellt med grillningen. Gunnel berättar att man som vuxen tycker att upp-

lägget är bra och att man antar att eleverna också förstår. Av citatet nedan blir det dock 

tydligt att eleverna inte alltid förstår syftet med lektionen:  

Sen kommer man hem till klassrummet och frågar barnen vad de lärt sig. Då 

svarar de att det var gott att äta och att de ätit apelsin då exempelvis. Men de 

har inte tänkt på att de gjorde matte också. (Gunnel) 

Det är därför viktigt att påminna eleverna efter lektionen om vad de lärt sig menar Gun-

nel. Emma som har arbetat med utomhuspedagogik i över femton år förklarar att det inte 

bara är att släppa ut eleverna i naturen. För att utomhusundervisningen ska fungera krävs 

det struktur och planering. Hon berättar att det är viktigt att ha signaler för när lektionen 

börjar och slutar samt om det blir rast eller arbete. Finns inte några tydliga ramar för 

eleverna är det lätt att undervisningen enbart blir lek. Detta pratar även Gunnel om och 

hon förklarar att hon ofta har genomgångar i klassrummet. På så sätt blir eleverna med-

vetna om vad de ska göra samt vad som förväntas av dem. Det blir även viktigare med 

ordentliga uppföljningar menar Emma, då utomhuspedagogik är ett väldigt levande sätt 

att arbeta på. Vidare förklarar Bodil att eleverna främst uttrycker glädje av att få komma 

ut och ha lektion. Att få komma ut i den friska luften och få sträcka på benen gör alla 

gott. Även Carina säger att eleverna utstrålar en vad roligt-känsla. När eleverna är ute 

blir deras nyfikenhet större, menar Carina. Det blir enklare för dem att ställa frågor som 

i sin tur bidrar till att de ökar sin språkutveckling mer utomhus än vad de skulle gjort 

inomhus. Utöver att eleverna är glad och engagerade utomhus menar fler lärare att ele-

verna inte känner sig lika exkluderade utomhus. Annika förklarar att elever med studi-

ehandledare inte blir lika utpekade utomhus. De blir istället som en resurs utomhus. Det 

kan bidra till att eleven känner sig mer som en del av gruppen.  

Sammanfattning 

Lärarna var eniga om att utomhuspedagogik är ett förhållningssätt där teori och praktik 

förenas. En vanlig kommentar var att det som var tänkt att göra inomhus även går att 

genomföra utomhus. Det utomhuspedagogiken bidrog med främst enligt lärarna var 

språkutveckling då det praktiska arbetet utomhus hade en gynnsam effekt på bland annat 
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begreppsinlärning. Även det sociala samspelet gynnades av utomhuspedagogiken då 

eleverna får arbeta mer i grupp utomhus. Dock finns det även utmaningar med utom-

huspedagogik så som att eleverna kan ha svårt att behålla fokus samt skilja på när det är 

lek respektive lektion. När lärarna tillfrågades vad den största skillnaden på eleverna var 

utomhus respektive inomhus var alla eniga om att engagemanget var större utomhus. 

Majoriteten av eleverna tycker att det är kul att få komma ut och lära sig.   
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7 Diskussion 

I denna delen av studien diskuteras urvalet samt den valda metoden. Därefter diskuteras 

resultatet i förhållande till tidigare forskning, förslag på vidare forskning samt studiens 

relation till yrkesverksamheten. 

7.1 Metoddiskussion 

I första delen av diskussionen diskuteras hur resultatet påverkats av urvalet samt valet 

av metod, studiens svagheter och styrkor. 

7.1.1 Urvalets påverkan på resultatet 

Ambitionen med studien var att använda verksamma lärare i årskurs 4–6. Det tog inte 

lång tid innan det blev tydligt att detta inte var möjligt. Varenda rektor i kommunen fick 

ett mejl där en förfrågan om deltagande i studien var möjlig. En del av skolorna svarade 

inte och några svarade att de inte hade tid att avsätta eller att de inte hade någon lärare 

som arbetade på det sättet. Då bestämde jag att istället fokusera på andra städer runt om 

i Sverige. Med tanke på att det står i styrdokumenten att bland annat biologilärare ska 

arbeta med fältstudier utomhus så måste det finnas lärare som arbetar utomhus. Trots att 

närmare tvåhundra skolor kontaktades var det endast sju som svarade att de stämde in 

på kriterierna. När dessa tvåhundra skolor kontaktades var jag säker på att jag i slutändan 

skulle bli tvungen att tacka nej till några, för att tiden att intervjua ett större antal lärare 

inte skulle finnas. Till min förvåning fick jag trots det stora antalet inte ihop tillräckligt 

med lärare utan fick även använda rektorer och miljöpedagog. Detta fick mig att fundera 

på vad anledningen är att så många skolor menar på att de inte använder utomhuspeda-

gogik. För jag visste att anledningen till att de tackat nej inte berodde på att det finns 

fanns några flerspråkiga elever, för på nästan alla skolors hemsida stod det att skolan 

var en mångkulturell skola.  I mejlet jag skickade var jag tydlig med att förklara att 

utomhuspedagogik innebär att använda sig av närmiljön (skolgården, skogen, parken 

eller studiebesök på exempelvis museum). Jag skrev också att det räckte med att utom-

huspedagogik användes någon gång ibland. Trots detta menar skolor på att de inte an-

vänder sig av utomhuspedagogik. Det skulle kunna vara så att en del lärare inte reflek-

terar över att det de gör på skolgården är utomhuspedagogik. För det är synd om lärare 

medvetet väljer att inte ta med sig eleverna ut till naturen. Speciellt med tanke på att det 

står i styrdokumenten att undervisningen ska varieras och att det i vissa ämnen ska ge-

nomföras fältstudier utomhus. Detta fick mig att bli än mer intresserad av att studera 
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området. I slutändan är jag nöjd med att urvalet blev bredare än jag tänkt mig, då studien 

fick versioner från personer med olika roller i skolans verksamhet. Det blev dessutom 

tydligt hur stor bristen faktiskt är på lärare som arbetar med utomhuspedagogik. Frå-

gorna som ställdes vid intervjun var inte enbart lämpade för lärare utan gick att applicera 

på alla som arbetar med eleverna. Syftet med studien var att undersöka lärares syn på 

utomhuspedagogik, och detta har studien uppfyllt till viss del. Majoriteten av respon-

denterna var lärare, men även rektorer och en miljöpedagog deltog. Syftet stämmer där-

för inte helt och hållet överens med resultatet men samtidigt anser jag att resultatet i sig 

är relevant. Om lärare och rektorer hade svarat olika hade diskussionen sett annorlunda 

ut, men i och med att alla respondenter hade likartade åsikter anser jag att resultatet är 

trovärdigt 

7.1.2 Val av metod 

Semistrukturerade intervjuer som metod för studien har fungerat väl. Då intervjuerna 

genomfördes via telefon är min uppfattning var att lärarna tyckte att det var ett smidigt 

och effektivt tillvägagångssätt. Vid kvalitativa undersökningar intervjuas eller observe-

ras ett mindre antal respondenter, och ofta görs även detta i en och samma kommun eller 

län. Det kan då vara svårt att generalisera resultatet till andra miljöer (Bryman, 2011). I 

denna studie har enbart 6 lärare intervjuats och helst hade jag sett att fler deltagit. För 

att öka reliabiliteten på studien befinner sig istället respondenterna på olika platser runt 

om i Sverige. På så sätt ökar den geografiska bredden på studien.  När det insamlade 

materialet tolkas är det i en kvalitativ studie svårt att veta hur forskaren gått tillväga. För 

att tydliggöra detta har en tabell (Tabell 2) infogats i metoddelen för att redovisa hur 

analysen har gått till. För att säkerställa studiens kvalité har Brymans (2011) fyra be-

grepp trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera 

använts. Trovärdighet innebär att säkerställa att forskningen utförts i enighet med de 

forskningsetiska aspekterna. Till exempel att de deltagande erbjuds att läsa transkribe-

ringarna för att säkerställa att det de sagt tolkats korrekt. Överförbarhet innebär att stu-

dien ska innehålla tillräckligt fylliga redogörelser för att de ska gå att överföra på en 

annan miljö. Då kvalitativa studier riktar in sig på ett färre antal samt vanligtvis i en 

kommun eller län är det viktigt att resultatet även går att applicera på andra städer. På-

litlighet innefattar att det finns en fullständig redogörelse av alla faser av forskningspro-

cessen. En utomstående kan sedan granska bedöma kvalitén på proceduren. En typ av 

redogörelse som går att granska är transkriberingen i samband med det inspelade 



28 
 

materialet. Slutligen finns möjligheten att styrka och konfirmera som innebär att det i 

studien ska vara tydligt att forskaren inte låtit personliga värderingar eller teoretisk in-

riktning påverka utförandet av slutsatser (Bryman, 2011).  

6.2 Resultatdiskussion 

I andra delen diskuteras resultatet och relationen mellan resultatet och tidigare forsk-

ning, förslag på vidare forskning redovisas samt hur resultatet av studien kan relateras 

till yrkesverksamheten. 

7.2.1 Relationen mellan resultatet och tidigare forskning 

Den första frågeställningen syftar till att undersöka på vilka sätt lärare beskriver att ut-

omhuspedagogik skulle kunna bidra till flerspråkiga elevers språkutveckling. Utefter det 

resultat som framkommit i studien skulle det vara möjligt att anta att utomhuspedagogi-

ken kan bidra till flerspråkiga elevers språkutveckling. Detta då språket utomhus blir 

något praktiskt och konkret. Eleverna kan kommunicera med varandra på ett mer av-

slappnat sätt utomhus vilket i sin tur gynnar språkutvecklingen. Utomhus får eleverna 

möjlighet att se, känna och lukta på föremål i samband med begreppsinlärning. Då 

skapas en djupare förståelse och eleverna befäster begreppet. Den andra frågeställningen 

syftar till att undersöka vilka möjligheter och utmaningar lärare beskriver att de möter i 

sitt arbete med utomhuspedagogik. Utefter det resultat som analyserats skulle det vara 

möjligt att anta att utomhuspedagogik har en positiv påverkan på integrering av fler-

språkiga elever då undervisningen blir praktisk samt konkret. Eleverna arbetar även oft-

ast eller alltid i par eller grupp vilket gynnar det sociala samspelet. Utmaningarna med 

utomhuspedagogik kan vara faktorer som att eleverna har svårt att skilja på lek och lekt-

ion samt att eleverna kan ha svårt att fokusera utomhus och att de istället distraheras av 

föremål utomhus. 

I nästan alla fall gick det att koppla det lärarna sa till tidigare forskning. Passy, Morris 

och Reed (2010) skriver att utomhuspedagogik bidrar till att eleverna pratar mer och att 

språket kommer naturligt. Detta var återkommande hos lärarna och flertalet menade på 

att eleverna tog för sig på ett annat sätt utomhus. I klassrummet hamnar eleven i strål-

kastarna vid tavlan vilket många elever är obekväma med, men utomhus menar lärarna 

att eleverna blir mer avslappnade och har lättare för att ta plats. Detta var något jag haft 

i åtanke då det alltid finns några elever som är obekväma med att prata inför klassen i 

klassrummet. När eleverna är ute på rast blommar dock oftast de mest tystlåtna eleverna 
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ut genom att de pratar och tar för sig på skolgården. Därför tänkte jag tanken att dessa 

elever kanske kan få blomma på samma sätt under en lektion som sker utomhus. Fler 

lärare intygade om detta och menade att eleverna blir betydligt mer drivna på lektionerna 

utomhus. Intressant var också att alla lärare var övertygade om att utomhuspedagogiken 

var språkutvecklande och speciellt när det kommer till de flerspråkiga eleverna. Isaks-

son och Omeiche (2013) skriver i sin studie att språket har en stor bidragande faktor vid 

integrering av flerspråkiga. Finns det då aspekter som pekar åt att utomhuspedagogik 

skulle kunna vara språkutvecklande så borde utomhuspedagogik finnas med i undervis-

ningen i betydligt större utsträckning. Lärarna menade på att det är det praktiska arbetet 

i samband med begreppsinlärning som stärkte eleverna.  

Wedin (2011) poängterar vikten av att arbeta konkret med flerspråkiga elever och en 

lärare som bekräftar detta menar att elever med annat modersmål än svenska blir stärkta 

av att få se och känna vid begreppsinlärning. Här ser jag mycket av John Deweys teori, 

det citat han själv uttryckte och inte det förenklade. Eleverna får förslagsvis en instrukt-

ion eller en genomgång inomhus om vad syftet med lektionen är för att sedan gå ut i 

naturen och befästa det som läraren förklarat. På så sätt förenas teori och praktik och 

eleverna får det visuella-, auditiva- och praktiska inlärningssättet tillgodosett. En annan 

lärare förklarade att det utomhus blir mer naturligt att arbeta med begreppsinlärning då 

orden utomhus inte ses som rena glosor. Eleverna själva blir nyfikna på att lära sig nya 

ord, då de vet att orden behövs som en förförståelse för att förstå något annat utomhus. 

En lärare menade att det i klassrummet blir mer tydligt när någon elev inte kan språket 

eller förstår undervisningen.  

Skowronski (2013) skriver om segregation och att många lärare upplever att sina fler-

språkiga elever segregeras från den ordinarie klassen. Jag tänkte att utomhuspedagogi-

ken öppnade upp för olikheter och bidrog till en ökad delaktighet bland eleverna. Lä-

rarna hade lite delade åsikter om hur utomhuspedagogik ökar integrering. Några var 

övertygade om att det bidrar till att alla elever kan vara med och känna delaktighet. De 

menade också att det var lättare att anpassa undervisningen utomhus efter alla elever. 

Elevernas olika behov synliggörs inte på samma sätt utomhus. Några lärare menar istäl-

let att det är svårt att se om någon elev hamnar utanför då läraren oftast delar upp klassen 

i grupper och därmed har fullt upp att hålla koll på de olika grupperna. Några uttryckte 

också att det ibland fanns för mycket som lockade eleverna utomhus, att de blev 
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ofokuserade. Detta sker dock även i klassrummet och då krävs att läraren har tydliga 

ramar för hur eleverna samlas ihop igen.  

Det finns alltså både positiva och negativa aspekter med utomhuspedagogik, och så är 

det med alla metoder. Det är dock viktigt att vara medveten om att utomhuspedagogiken 

inte är den enda metoden, utan att det bör ses som en variationsmöjlighet och ett av 

många förhållningssätt. För trots att några av lärarna ansåg att det var svårt att säkerställa 

att alla elever behåller fokus under hela lektionen, så går det inte att undvika att alla 

lärare som deltog i studien var övertygade om att utomhuspedagogik var språkutveck-

lande. Med tanke på att språket spelar en övergripande roll i integreringsprocessen bör 

detta tas tillvara på. Wedin (2011) skriver att språkutveckling bör ske i ett socialt sam-

manhang och lärarna är eniga om detta. En av lärarna förklarade hur viktigt det är att ha 

ett syfte med lektionen, då det lätt blir mer fritt utomhus. Ett syfte med lektionen är dock 

alltid viktigt att ha, oavsett om lektionen är inomhus eller utomhus. Precis som någon 

lärare nämnde så är utomhuspedagogik en vanesak för eleverna. Läraren får kanske 

räkna med att det kan vara lite ostrukturerat och ofokuserat de första veckorna. De lärare 

som anser att det kan vara svårt att hålla ihop eleverna under dessa lektioner kanske inte 

har ett tydligt ramverk för hur lektionen ska organiseras? För mig är det tydligt att ut-

omhuspedagogiken, trots svårigheter med stundtals bristande fokus, bör användas i 

undervisningen.  

7.2.2 Förslag till vidare forskning 

Denna studie har syftat till att undersöka lärares åsikter om hur utomhuspedagogik kan 

bidra till en ökad integrering av flerspråkiga elever. Från början var tanken att elever till 

de deltagande lärarna skulle intervjuas, men då det inte fanns tillräckligt med lärare i en 

och samma kommun var inte detta möjligt. En studie där även elevers åsikter om hur 

utomhuspedagogik bidragit till språkutveckling samt integrering hade varit intressant. 

När lärarna i denna studie tillfrågades om de tror att eleverna är medvetna om utomhus-

pedagogikens effekter, var det ingen som kunde ge exempel på det. Det enda de kunde 

se var att eleverna tycker undervisningen utomhus var rolig och att ett större engage-

mang fanns. Så att läsa en studie om elevernas egna åsikter hade varit intressant. I stu-

dien hade även lärares åsikter kunnat inkluderas för att få ett bredare perspektiv. I denna 

studie var det tyvärr väldigt få deltagande, vilket gör att det är svårt att dra generella 

slutsatser. Därför hade en studie med fler deltagande och även elever varit intressant att 

ta del av.  
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Ett annat förslag är istället att intervjua lärare som inte arbetar med utomhuspedagogik 

och undersöka varför så få lärare använder sig av det som förhållningssätt. Det blev 

tydligt i studien att majoriteten av lärare inte använder utomhuspedagogik, eller i alla 

fall anser de sig inte göra det. En teori jag fått under arbetets gång är att många lärare 

inte är medvetna om att de faktiskt använder utomhuspedagogik. Att genomföra en stu-

die där aspekter som dessa undersöks hade varit intressant.  

7.2.3 Studiens relation till yrkesverksamheten 

Då skolorna idag är mångkulturella och det i en klass kan finnas flera olika språk är det 

viktigt att hitta olika metoder för att tillgodose alla elevers rätt att lära. Utomhuspeda-

gogik är ett tillvägagångssätt och det gör mig förvånad över att så få lärare väljer att 

arbeta med det. Precis som en lärare sa till mig så förstår jag inte lärare som inte använ-

der det. Använd hopprep till att skapa former i matematiken, gå ut och leta upp så många 

substantiv du kan på bokstaven k eller sitt ute i solen och skriv dikter. Efter att ha pratat 

med verksamma lärare får jag bilden av att många är rädda för att gå ut och tror att det 

krävs mycket mer vid undervisning utomhus än traditionell klassrumsundervisning. Yt-

terligare en reflektion är att det inte finns mycket forskning kring utomhuspedagogik 

och det är mer eller mindre samma forskare som dyker upp vid sökningar. Kanske hand-

lar bristen på engagemang om att det inte finns kunskap om ämnet? Om så är fallet 

önskar jag att fler rektorer ger sina lärare kompetensutveckling kring utomhuspedago-

gik. Samt att de som arbetar med det lär ut och inspirerar andra lärare.  

Jag tar med mig mycket av det jag lärt mig under arbetet med denna studie, till min 

kommande roll som lärare. Jag hoppas även på att mitt arbete med utomhuspedagogik 

kan inspirera andra lärare till att ta efter och våga gå utanför klassrummet. Att flytta ut 

elevernas matematikundervisning till skolgården en gång i veckan kan räcka för att de 

ska få kunskap om närmiljön, bygga relationer med sina klasskamrater och våga prata 

och utveckla sitt språk. Alla lärares vision är att ingen av deras elever ska hamna i utan-

förskap. Därför borde även alla lärare leta efter metoder och tillvägagångssätt för att 

minska utanförskap. Passy, Morris och Reed (2010) skriver om hur en elev hade uttryckt 

att skolträdgården hade hjälpt hen att få nya vänner. Detta pratade även Emma om och 

sa att det utomhus är enklare att ta en klasskamrats hand och säga ”kom vi ska hit”. 

Denna studie visar till största del på att utomhuspedagogik är språkutvecklande och att 

eleverna lär sig om sin närmiljö. Dock anser jag att det bidrar till mycket mer än så. 

Precis som tidigare forskning antyder så tror jag att utomhuspedagogiken även gynnar 
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det sociala samspelet mellan eleverna. Även om det inte finns flerspråkiga elever i klas-

sen, så finns det ändå skäl att arbeta med utomhuspedagogik. Svensktalande elever mår 

också bra av att få komma ut i naturen och arbeta praktiskt. Denna studie pekar på att 

utomhuspedagogiken kan bidra till att färre barn hamnar utanför gemenskapen och även 

utvecklar språk, inlärningsförmåga, social kompetens och samarbetsförmåga. Allt detta 

samtidigt som eleverna får frisk luft och lär sig om sin närmiljö.  
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9 Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide 

1. Vad anser du att utomhuspedagogik är? 

2. Hur länge har du arbetat med utomhuspedagogik? 

3. Hur kommer det sig att du började arbeta med utomhuspedagogik? 

4. Vad anser du att utomhuspedagogiken har bidragit med i undervisningen? 

5. Hur lång tid tog det innan du märkte vad utomhuspedagogiken bidrog med? 

6. Märker du skillnad på när eleverna arbetar utomhus respektive i klassrummet? I såd-

ana fall hur då? 

7. Anser du att utomhuspedagogik gynnar språkutvecklingen hos främst flerspråkiga ele-

ver? – Varför/hur? 

8. Hur tycker du att utomhuspedagogik hjälper flerspråkiga/nyanlända elever? 

9. Tror du att de eleverna själva är medvetna om effekten av utomhuspedagogik? På vil-

ket sätt? 

10. Upplever du att nyanlända elever integreras i klassen på ett mer effektivt sätt när du 

arbetar med utomhuspedagogik? - Hur märker du det? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


