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Syftet med detta examensarbete var att 
försöka bidra till ökad förståelse för 
utomhuspedagogiken och dess fantastiska 
möjligheter! Detta genom att synliggöra 
pedagogers röster om hur de uppfattar 
utomhuspedagogikens möjligheter och 
hinder samt hur de använder 
undervisningssättet i sin undervisning. För 
att finna detta belystes även begreppet 
utomhuspedagogik och dess betydelse i 
studien. Många av de studier som tidigare 
gjorts kring utomhuspedagogik har 
behandlat barn i lägre åldrar, mest 
förekommande är barn i förskolans 
verksamhet. Under denna studie har det 
därför undersökts hur pedagoger arbetar 
med utomhuspedagogik i årskurserna 4-6. 
Metoden som har använts är en kvalitativ 
intervjustudie. I studien har sju stycken 
legitimerade lärare deltagit och samtliga 
arbetar i årskurs 4–6 och undervisar i de 
naturorienterande ämnena.  
Slutsatsen är att samtliga pedagoger anser 
att utomhuspedagogik är ett viktigt inslag i 
undervisningen, trots detta används det inte 
så frekvent i undervisningen som 
pedagogerna önskar.  
____________________________ 
Sökord: Utomhuspedagogik, elever, 
pedagoger, lärare, skola 
____________________________ 

The aim of the study is to try to contribute 
to increased understanding of outdoor 
education and the fantastic possibilities!  
This by interviewing educators' views 
about how they perceive the opportunities 
and obstacles of outdoor education and 
how they use the teaching methods in their 
teaching. In order to understand this, the 
concept of outdoor education and its 
importance was also investigated at the 
beginning of the study.  Many of the 
previous studies about outdoor education 
have been about children of lower ages, 
most of which are children in preschool. 
During this study, it has been looked at 
pupils in grades 4-6 and how teachers 
work there with outdoor education in the 
teaching. The method that has been used 
is a qualitative interview study. In the 
study, seven legitimized teachers have 
participated and they all work in grades 4-
6 and teach in nature-orientating subjects.  
The conclusion is that all teachers believe 
that outdoor education is an important part 
of the teaching, despite this, the method is 
not used as often as the teachers want. 
 
____________________________ 
Key words: Outdoor education, students, 
pupils, teachers, pedagogues, school 
____________________________ 
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1. Inledning 

I rapporten Den nyttiga utevistelsen? Forskningsperspektiv på naturkontaktens betydelse 

för barns hälsa och miljöengagemang beskrivs det att naturen och naturområden som finns 

runtom barnen spelar en viktig roll för hur eleverna blir som medborgare. Författarna 

menar att skapande av naturområden är en väl värd investering för kommunen och dess 

medborgare.  

Att avsätta naturområden är en billig investering jämfört med många 

andra satsningar på̊ ungas fritid och hälsa, till exempel byggnation och 

drift av olika anläggningar för idrott. Den sociala hållbarheten, som 

ibland också̊ skrivs som den ”kulturella dimensionen”, handlar om 

barns möjligheter att knyta an till sin lokala miljö̈, att föra sitt kulturarv 

vidare, att utveckla det och om att barn ska ges möjlighet att bli 

engagerade medborgare. I planeringen av barns utemiljöer är 

hållbarhetens alla tre dimensioner viktiga. 

Ur rapporten Den nyttiga utevistelsen? Forskningsperspektiv på 

naturkontaktens betydelse för barns hälsa och miljöengagemang, 

(Mårtensson, Jensen, Söderström, & Öhman, 2011)  

Barns möjligheter till friluftsliv i vardagen har förändrats med nya bebyggelsemönster och 

livsstilar och studier visar på att barn i Sverige rör på sig allt mindre samt ökar allt mer i 

vikt (Mårtensson et al., 2011). Barnen spenderar en stor del av sin vakna tid i skolan, så 

varför ska inte skolan hjälpa till att vända denna uppåtgående trend?  

Jag har tidigare, tillsammans med en kurskamrat, genomfört en litteraturstudie om 

utomhuspedagogik. Jag fann arbetssättet mycket intressant och ville undersöka varför det 

är så få pedagoger som arbetar med det frekvent i de naturorienterande ämnena i årkurs 4–

6. Många tidigare studier är gjorda i förskolor, men jag har valt att fokusera på årskurs 4–

6 då jag kommer att undervisa i dessa åldrar. I den tidigare litteraturstudien framkom det 

att ett regelbundet arbete med utomhuspedagogik gynnar elevernas utveckling såväl socialt 

som kunskapsmässigt (Brodin, 2011). Forskning visar även att utomhuspedagogik gör 

kunskapen mer konkret och tydlig (Sandell, Öhman & Östman, 2003).  
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Min teori om varför det är så få pedagoger som väljer att använda sig av utomhuspedagogik 

frekvent i sin undervisning är att de tror att det kräver mer planering och att det är svårt att 

vara ensam pedagog i en stor elevgrupp.  

I läroplanen (Skolverket, 2017) står det att undervisningen ska anpassas efter varje barns 

behov och förutsättningar. Utomhuspedagogik kan vara ett sätt att anpassa undervisningen 

så den passar de elever som tycker att det är svårt att sitta stilla i klassrummet. Var 

utomhuspedagogiken bedrivs spelar inte så stor roll, huvudsaken är att du är ute och ger 

eleverna en upplevelse!  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna intervjustudie är att få en bild av vad pedagoger, som arbetar i årskurs 

4–6 i de naturorienterande ämnena, ser för möjligheter och hinder med utomhuspedagogik. 

Studien ska undersöka varför en del pedagoger använder sig av utomhuspedagogik i sin 

undervisning, medan andra pedagoger aldrig gör det. För att syftet med studien ska uppnås 

måste det även skapas en bild av vad pedagoger uppfattar begreppet utomhuspedagogik. 

Detta syfte ska uppfyllas genom att besvara följande frågor:   

- Vad anser pedagoger att utomhuspedagogik är? 

- Hur använder pedagoger sig av utomhuspedagogik i de naturorienterande ämnena 

i grundskolan årskurs 4–6? 

- Vilka är utomhuspedagogikens möjligheter respektive hinder enligt pedagoger?  
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3. Bakgrund 

I denna del av litteraturstudien definieras, enligt forskningen, begreppet 

utomhuspedagogik. Här redogörs även för vad läroplanen för årskurs 4–6 säger om 

användandet av naturen och utomhuspedagogik i undervisningen, samt vad tidigare funnen 

forskning säger om möjligheter och hinder med arbetssättet.  

3.1 Vad är utomhuspedagogik? 

Nationellt centrum för utomhuspedagogik, NCU, definierar begreppet utomhuspedagogik 
som: 

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i 

växelspel mellan upplevelse och reflektion grundat på konkreta 

erfarenheter i autentiska situationer. 

(Nationellt centrum för utomhuspedagogik, 2017) 

Vidare beskriver de på sin webb hur utomhuspedagogik även innebär att ”lärandets rum 

flyttas ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap, att växelspelet mellan sinnlig 

upplevelse och boklig bildning betonas, samt att platsens betydelse för lärandet lyfts fram” 

(Nationellt centrum för utomhuspedagogik, 2017). Enligt Nationalencyklopedin är 

utomhuspedagogik något som används som ett pedagogiskt, organiserat lärtillfälle som 

sker utomhus och där platsen har en stor betydelse för lärandet (Utomhuspedagogik, 2018). 

Vidare beskrivs pedagogiken som något som kan undervisas i både en mänskligt påverkad 

miljö, till exempel en park, eller i en mer naturlig miljö, till exempel i en skog. Arbetssättet 

beskrivs även som något positivt då det förutsätter att deltagaren rör på sig, antingen till 

den valda platsen eller under lärtillfället (Utomhuspedagogik, 2018). 

Szczepanski (2008) beskriver hur han funnit, efter att ha intervjuat 26 verksamma 

pedagoger i årskurs 1–6, att de främsta skälen till att pedagogerna använder sig av 

utomhuspedagogik är platsen för lärandet, objektet för lärandet, sättet att lära och det 

kroppsliga lärandet (Szczepanski, 2008). Vidare beskriver Szczepanski (2008) hur de flesta 

intervjuade pedagogerna menar att ”naturen” är där man genomför utomhuspedagogik. En 

handfull pedagoger relaterar begreppet utomhuspedagogik till något som bara ska ske 

utanför klassrummet, i till exempel ett uppbyggt samhälle eller vid kulturella platser 
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(Szczepanski, 2008). Szczepanski (2006) beskriver hur utomhuspedagogik kan 

genomföras på två olika sätt, i ett editerat- och i ett icke-editerat landskap. Ett editerat 

landskap innebär att läraren väljer platsen utifrån syftet, till exempel vid en sjö för att håva 

och studera djurlivet i vattnet. Ett icke-editerande landskap däremot betyder att 

omgivningen själv skapar syftet, till exempel om pedagogen väljer att ha undervisningen 

ute i skogen och låter skogen skapa syftet. Eleverna kan då till exempel leta och jämföra 

olika arter av mossor eller pinnar och elevgruppen kan gemensamt diskutera fynden 

(Szczepanski, 2006).  

Ett utomhuspedagogiskt lärtillfälle innebär att undervisningen sker utanför klassrummets 

väggar (Brodin, 2011). Vidare beskriver Brodin hur ett utomhuspedagogiskt arbetssätt 

medför att eleverna skapar kunskap och utmanas, både intellektuellt och fysiskt. Sandell, 

Öhman och Östman (2003) beskriver hur naturen även kan göra sig påmind inne i skolans 

lokaler. Då i form av till exempel tyngdlagen eller silverfiskarna på skoltoaletten (Sandell, 

Öhman & Östman, 2003).  

3.2 Vad säger läroplanen? 

Läroplanen beskriver hur undervisning ska anpassas efter varje barns behov och 

förutsättningar;  

Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i 

behov av särskilt stöd, och samverka för att göra skolan till en god 

miljö̈ för utveckling och lärande.  

(Skolverket, 2017, s.14) 

I Läroplanen för grundskolan, LGR11, beskrivs det i kursplanen för naturorienterande 

ämnen och biologi att eleverna ska få möjlighet att ställa frågor om naturen utifrån egna 

upplevelser (Skolverket, 2017). Vidare i det centrala innehållet för fysik står det att 

eleverna ska ges möjlighet att mäta rörelser och krafter i vardagssituationer, vid till 

exempel cykling. Vid en lekpark eller ett utegym kan man genomföra många av fysikens 

praktiska kraft och rörelseövningar. Genom att förflytta undervisningen utanför skolans 

väggar kan man uppnå flera förmågor, inte bara förmågorna i det aktuella ämnet. I 

matematikens del i läroplanen står det, under geometri i det centrala innehållet, att eleverna 

ska få möjlighet att se symmetri i vardagliga situationer däribland i naturen (Skolverket, 
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2017). Även här kan undervisningen flyttas ut och elevgruppen kan tillsammans med en 

pedagog studera växter och insekter i naturen för att upptäcka symmetrin.  

I kursplanen för idrott och hälsa står det att eleverna ska ges möjlighet att få se och förstå 

kulturella och geografiska förhållanden i sin närmiljö som påverkar valet av fysiska 

aktiviteter samt att de ska få en positiv upplevelse av rörelse och friluftsliv som senare i 

livet kommer ha en stor betydelse för om de blir fysiskt aktiva eller inte (Skolverket, 2017). 

Även här kan utomhuspedagogik vara en bra väg in för att inspirera eleverna till att röra 

på sig på ett nytt sätt.  

3.3 Forskning om möjligheter med utomhuspedagogik 

Många bostadsområden med tillhörande skolor ligger i stadskärnan och har inte tillgång 

till någon skog. Detta tror Szczepanski (2006) kan vara en bidragande faktor till att 

Skolverket skrivit till natur och hälsa i en större omfattning till den nya läroplanen som 

kom 2011.  

Studier visar att hälsan påverkas positivt av en undervisning som är förlagd utomhus 

(Szczepanski, 2006). Forskning visar att barn rör på sig för lite och de ökar allt mer i vikt, 

skolan är en stor del av barnens liv och spelar därför en stor roll i elevernas mående ur en 

rörelseaspekt. Vidare redogör Szczepanski för hur elevernas vardagliga rörelsemönster 

ofta består av en triangelform som går mellan elevens hem, köpcentret och skolan. 

Författaren menar därför att undervisningen bör anpassas så att detta mönster bryts och 

andra miljöer upptäcks (Szczepanski, 2006).  

Brodin (2011) berättar hur vi lär oss genom rörelser. Vidare beskriver hon hur samspelet 

mellan fysiska upplevelser och teoretiska kunskaper blir extra tydligt och förstärks om man 

väljer att förlägga undervisning utomhus (Brodin, 2011). Szczepanski redogör vidare för 

hur ett utomhusbaserat lärtillfälle gynnar sinnenas interaktion med omgivningen 

(Szczepanski, 2013). Brodin (2011) berättar vidare om hur elevernas kunskap om sina 

sinnen utvecklas om man väljer att bedriva delar av undervisningen utomhus. Genom att 

utmana elevernas fantasi och låta dem vara mindre låsta, som det kan upplevas inne i ett 

klassiskt klassrum inomhus så utvecklas eleverna till mer kreativa individer med ett 

intresse för den miljö de lever i (Szczepanski, 2013).  
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I delar av England är utomhuspedagogik väl utvecklat och används ofta i samband med en 

skolträdgård. I ett forskningsprojekt som gjordes 2009 fick tio skolor pröva på att skapa en 

skolträdgård för att sedan använda den i undervisningen. Vid utvärderingen av arbetet 

visade det sig att elever med särskilda behov ökat sin inlärningsförmåga avsevärt (Passy, 

Morris & Reed, 2010).  

Forskning har visat att elevernas motivation till ämnet kan öka genom att undervisningen 

förläggs utomhus (Szczepanski, 2006). Fägerstam (2012) beskriver hur eleverna ofta visar 

ett väldigt stort intresse och engagemang för undervisning utomhus, många elever kan till 

en början känna en rädsla eller ett obehag av att vara i naturen men den känslan ändras 

oftast till något positivt och eleverna finner ett nytt sätt att lära (Fägerstam, 2012). 

Humberstone och Stan (2011) har undersökt hur barn påverkas av utomhuspedagogik. 

Undersökningen genomfördes med drygt 60 barn, vilka intervjuades och observerades 

under deras vistelse under en vecka på en gård på den engelska landsbygden där all 

undervisning var förlagd utomhus, oavsett väder. Intervjuerna visade att majoriteten av 

barnen hade positiva upplevelser av veckan och flera barn uttryckte att de kände sig mer 

självständiga och mer motiverade till fortsatt undervisning inom ämnet. Barnen berättade 

även att undervisningssättet gjort att de fått nya vänner och blivit bättre på att samarbeta. 

(Humberstone & Stan, 2011). Detta har även Passy, Morris och Reed (2010) kommit fram 

till, de beskriver hur eleverna utvecklar en stor social kompetens när de arbetar fysiskt 

utomhus och i grupp med andra elever. Författarna beskriver hur både elever och lärare 

integrerar med varandra på en annan nivå utomhus än vad som sker inne i klassrummet 

(Passy, Morris & Reed, 2010). Szczepanski (2008) beskriver vidare hur utomhuspedagogik 

stärker barnens personliga och sociala utveckling. Genom att dela upp eleverna i mindre 

grupper och låta dem arbeta med samarbetsövningar så kan eleverna hjälpas åt att nå målet. 

Genom detta arbetssätt stärks den enskilda elevens självkänsla men det hjälper också 

samtliga elever i gruppen att övervinna både mentala och fysiska hinder (Szczepanski, 

2008). Därför kan utomhuspedagogiken vara till hjälp för att integrera nyanlända elever 

som ännu inte har det svenska språket. Pedagoger har uttryckt sina tankar kring 

utomhuspedagogik och om att undervisning som hålls i anslutning till naturen kan vara till 

stor hjälp i elevernas språkinlärning och språkutveckling (Fägerstam, 2012). 

 

 



8 
 

3.4 Forskning om hinder med utomhuspedagogik 

Forskning visar att lärare kan känna en osäkerhet över hur man undervisar utanför 

klassrummets väggar och har svårt att veta när det är lämpligt att flytta undervisningen 

utomhus (Szczepanski, 2008). Författaren beskriver vidare hur lärare kan välja att avstå 

från att ta med sin klass utomhus för att hen känner att det är en för stor grupp elever att 

hantera som ensam pedagog. Om något skulle hända så vet inte pedagogen hur hen ska gå 

tillväga. Pedagoger har även nämnt att det är oroliga över att någon elev ska bli påkörd, 

försvinna eller drunkna och väljer då istället att bedriva sin undervisning inomhus istället 

för utomhus (Szczepanski, 2008). 

Szczepanski (2008) skriver att eleverna kan ha svårt att uppfatta att utevistelsen är ett 

lärtillfälle. Många elever förknippar skolans aktiviteter ute med korvgrillning, friluftsdagar 

eller idrottslektioner, inte med de teoretiska ämnena. Detta beskriver författaren kan vara 

ett hinder och är något som den verksamma pedagogen måste vara lyhörd över 

(Szczepanski, 2008). Även läraren själv kan här vara ett hinder då de kan ha svårt att se 

någon annan lärmiljö än den inne i klassrummet med papper och penna (Szczepanski, 

2008). Blair (2009) beskriver hur många lärare kan tycka att utomhuspedagogik tar upp 

för mycket tid. Vidare beskriver författaren hur många lärare har ett ointresse för naturen 

och därför inte låter sina elever få ta del av den (Blair, 2009). Det är därför viktigt att skolan 

uppmuntrar de lärare som har ett intresse för området och erbjuder dessa att gå kurser eller 

utbildningar för att sedan utbilda sina kollegor vidare eller ha inslag i sina kollegors klasser 

(Blair, 2009).  

En annan aspekt som kan påverka och försvåra utomhusvistelsen kan vara elevernas 

tillgång till kläder och utrustning, som till exempel gummistövlar och regnjacka. 

Pedagoger nämner också att skolan kan ha dåligt med utrustning för att undervisningen ska 

kunna genomföras utomhus, till exempel håvar och luppar tycker författaren är ett måste på 

en mellanstadieskola i Sverige (Szczepanski, 2008). 

3.5 Historiska nedslag i utomhuspedagogiken 

John Dewey (1859–1952) som var en av vår tids största filosofer och pedagoger, hade 

tidigt tankar om hur lärandet förstärks genom att eleven får känna på eller se sakerna i sin 

naturliga miljö. Han ansåg att eleven måste ”gripa för att begripa” (Szczepanski, 2008). 

Ett utvidgat kunskapsbegrepp som har en anknytning till verkligheten och elevens vardag 
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var viktigt enligt Dewey (Szczepanski, 2008). Dewey skrev i sin bok Applied Psychology 

från 1889 ”Learn to do by knowing and to know by doing”, detta har sedan förkortats och 

förenklats till begreppet ”learning by doing” (Hartman & Lundgren, 2002) vilket innebär 

att eleven lär genom att göra. Han menade att hela kroppen bör sättas i rörelse för att 

utveckla elevernas intelligens (Szczepanski, 2008). Dewey ansåg att det är grundläggande 

att eleverna, både individuellt men även i en större elevgrupp, får undersöka och 

experimentera den närmiljö de befinner sig i (Hartman & Lundgren, 2002). Dewey beskrev 

hur praktisk undervisning kan gynna eleverna; 

Jag tror att en av de största svårigheterna med det nuvarande sättet 

att undervisa i naturkunskap, är att materialet presenteras i en rent 

objektiv form (...) i verkligheten är naturkunskap av värde.  

(Hartman & Lundgren, s. 44–45, 2002) 

Lev Vygotskij (1896–1934) och hans lärandeteorier är en stor del av det sociokulturella 

perspektivets ursprung (Jakobsson, 2012). Vygotskij beskrev lärandet som något som 

uppstår i ett sammanhang när barnet får pröva sig fram genom att använda olika 

tillvägagångssätt och strategier. Vygotskij beskrev hur barn ofta använder sig av sina 

fingrar, stenar eller mynt för att lära sig räkna. När barnen sedan lärt sig talmängder eller 

att genomföra räkneoperationer så upphör användandet av dessa strategier (Jakobsson, 

2012). Vygotskij menade att lärandet inte är något abstrakt, utan det ska vara något som 

sker i samband med andra och med en aktivitet i centrum. Säljö (2003) berättar hur 

Vygotskij beskrev hur vi människor bemöter vår omgivning beroende på vad vi har med 

oss för olika erfarenheter av omgivningen. Barnen kan inte veta hur de ska bete sig i skogen 

om de aldrig varit där.  

Jean Piaget (1896–1980) förknippas starkt med det konstruktivistiska perspektivet och han 

menade att kunskap är något som människan aktivt skapar, det är inget som finns färdigt 

och som bara ska packas upp av mottagaren (Säljö, 2003). Det som skiljer 

konstruktivismen från det sociokulturella perspektivet är att barnet här lär sig genom sin 

egna aktivitet. I det sociokulturella perspektivet får barnet sin kunskap genom att 

kommunicera och bli bekant med sin omgivning (Säljö, 2003). 
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4. Metod 

I detta avsnitt förklaras inledningsvis studiens valda metoder, d.v.s. vad som förklaras med 

semistrukturerade intervjuer och kvalitativ innehållsanalys. Vidare beskrivs vilka urval 

som gjorts. Därefter redogörs för hur materialet samlats in och tolkats. Slutligen i detta 

avsnitt beskrivs de etiska aspekterna och de riktlinjer som arbetet vilar på. 

4.1 Semistrukturerade intervjuer  

Metoden semitrukturerade intervjuer valdes då syftet var att undersöka vad de enskilda 

pedagogerna tänker och inte vad en grupp eller flera pedagoger tänker om ett ämne. En 

semistrukturerad intervju är en kvalitativ intervju där respondenten, den intervjuade 

personen, har en stor frihet att utforma svaren på sitt egna sätt (Bryman, 2011). Metoden 

lämpar sig när intervjuaren vill ta reda på respondentens åsikter och ståndpunkter kring 

ämnet, till skillnad från en kvantitativ undersökning där frågorna ställs för att få ut ett svar 

som går att jämföra med andra svar i till exempel att diagram (Bryman 2011). Vid en 

kvalitativ intervju läggs vikten vid analysen på de sagda orden och inte vid den insamlade 

sifferdata, här är de intervjuade individernas tolkningar och uppfattningar viktiga (Bryman, 

2011). En kvalitativ intervju beskrivs av Harboe (2010) som en personlig intervju som sker 

i en dialog mellan personer, den är ostrukturerad och innehåller öppna frågor (Harboe, 

2013). En bra kvalitativ intervju är grundad i en bra frågeguide eller frågemall (Harboe, 

2013). Mallen ska användas som ett stöd under intervjun, men eftersom det är en dialog 

som pågår så är möjligheten att få ett mer fördjupat svar genom följdfrågor stor. Författaren 

beskriver vidare hur intervjuarens inlevelseförmåga, kroppsspråk och känsla för situationer 

påverkar hur den intervjuade personen känner sig och det spelar en stor roll för intervjuns 

utfall (Harboe, 2013). 

4.2 Kvalitativ innehållsanalys 

Vid studien användes också en kvalitativ innehållsanalys som metod. Metoden syftar till 

att analysera ett dokument och där få ett bakomliggande tema eller mönster som ska 

synliggöras (Bryman, 2011). De dokument som analyserats i denna studie är det inspelade 

materialet som delvis transkriberats för att sedan analyserats. Studiens tre forskningsfrågor 

vill ta reda på hur pedagoger uppfattar begreppet utomhuspedagogik samt vad de ser för 

möjligheter och hinder med arbetssättet. Därför fungerar en kvalitativ innehållsanalys som 
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metod då pedagogernas svar utifrån intervjuguiden har kategoriserats efter mönster och 

olika rubriker.  

4.3 Urval 

Undersökningen skedde på fyra stycken mellanstadieskolor i två kommuner i södra 

Sverige. Skolorna valdes medvetet då de ligger belägna i olika delar av samhället, detta för 

att de olika respondenterna ska utgöra en liten bild av populationen (Harboe, 2013). En av 

skolorna är placerad i ett villaområde med stor tillgång till skog, en av skolorna ligger i ett 

hyreshusområde med tillgång till ett stort naturreservat, en av skolorna ligger på landet där 

många av eleverna bor i villa och den sista skolan ligger mitt i stadskärnan där många av 

eleverna bor i lägenhet. Skolorna har därför olika stor tillgång till skog eller större 

grönområden, men samtliga skolor har en stor skolgård med grönytor. Efter att skolorna 

valts kontaktades samtliga lärare i årkurs 4–6 som undervisar i de naturorienterande 

ämnena. I intervjustudien deltog sju stycken pedagoger, intervjuerna genomfördes enskilt.  

Nedan följer en kort presentation av vilka ämnen de olika pedagogerna undervisar i: 

Beteckning på pedagog Ämnen pedagogen undervisar i 

Intervjuperson 1 Samtliga naturorienterande ämnen, matematik och bild.  

Intervjuperson 2 Samtliga naturorienterande ämnen och svenska. 

Intervjuperson 3 Samtliga naturorienterande ämnen, matematik och svenska. 

Intervjuperson 4 Samtliga naturorienterande ämnen inom 

äventyrspedagogik. 

Intervjuperson 5 Samtliga naturorienterande ämnen och bild. 

Intervjuperson 6 Samtliga naturorienterande ämnen och idrott. 

Intervjuperson 7 Samtliga naturorienterande ämnen. 

I tabellen redovisas de deltagande, men med avidentifierade namn, detta för att läsaren inte 

ska kunna förstå vem den intervjuade pedagogen är samt för att fokusen ska ligga på det 

respondenten har sagt och inte vem det är.  

Antalet respondenter beror på att hänsyn togs till både det praktiska men även det 

generaliseringsbara i studiens framarbetning (Harboe, 2013). Samtliga pedagoger har 

lärarlegitimation och undervisar i de naturorienterande ämnena. Sex stycken av de 
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intervjuade är kvinnor, en är man och de har arbetat som pedagoger under 7–18 år. Valet 

av enskilda intervjuer gjordes då Bryman (2011) beskriver hur deltagare i en fokusgrupp 

kan bli påverkade av varandra och sluta tänka kritiskt. 

4.4 Datainsamling 

Tanken med de kvalitativa intervjuerna var att få reda på vad pedagogerna hade för tankar 

kring utomhuspedagogik och dess användande i undervisningen. Intervjuerna 

genomfördes utefter en intervjumall och samtliga intervjuer spelades in. Intervjumallen är 

indelad i tre stycken delar, dessa lästes i ordning. I den första delen ställdes frågor om 

pedagogen och dess utbildning, detta trots att Bryman (2011) menar att frågor likt detta 

kan ta fokus från det som är mer relevant, i detta fall utomhuspedagogik i undervisningen. 

Dessa frågor ställdes trots att detta först, detta för att få en förståelse och en förkunskap 

om den pedagog som skulle intervjuas. Majoriteten av frågor i intervjumallen är öppna 

frågor, som enligt Bryman (2011) ger plats för respondentens egna ord och lämnar 

utrymme för ovanliga och oförutsedda svar eller tankar. Svar som dessa hade i en sluten 

fråga varit svåra att tolka vid en analys.  

Andra delen av intervjumallen rör utomhuspedagogik och finns med för att få veta vad 

pedagogerna anser att begreppet utomhuspedagogik betyder och vad det är för just dem. 

Dessa frågor följs upp i den tredje delen av intervjumallen där pedagogen får svara på om 

de använder sig av utomhuspedagogik i sin undervisning eller inte. Följdfrågorna 

behandlar hur de arbetar med utomhuspedagogik och vilka möjligheter/hinder de ser med 

arbetssättet. Frågorna följs även upp med relevanta följdfrågor utefter pedagogernas svar.  

4.5 Genomförande 

Kontakt med de aktuella skolorna togs ett par veckor före tänkt intervjudatum. Kontakten 

togs via mail där syftet för studien och frågeställningarna samt en kort beskrivning av 

intervjuaren fanns med (se bilaga). Kontakten togs sedan upp via telefon eller vid ett mail. 

Pedagogerna fick själva välja om de ville bli intervjuade eller inte. Intervjuerna ägde rum 

på̊ respektive skola, samt via telefon, vårterminen 2018. Alla fysiska intervjuer 

genomfördes med diktafon i ett enskilt rum, de intervjuer som genomfördes via telefon 

spelades in via en diktafon på en dator, detta för att underlätta den kommande analysen av 

materialet då det kan spelas upp flera gånger och transkriberas vid behov (Bryman, 2011). 
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När materialet transkriberades gjordes valet att inte transkribera intervjuerna ordagrant, 

talspråk, harklingar eller upprepningar valdes bort. En risk som finns med intervjuer via 

telefon (Harboe, 2013) är att intervjun kan bli kortare än tänkt då man som intervjuare kan 

missa respondentens ansiktsuttryck och då även gå miste om eventuella följdfrågor, därför 

gjordes majoriteten av intervjuerna vid ett fysiskt möte.  I anslutning till de platsbaserade 

intervjuerna ingick en rundvandring i skolans miljö, både inomhus och utomhus.  

4.6 Dataanalys 

När kvalitativa intervjuer analyseras beskriver Bryman (2011) att det kan bli mycket 

material att analysera. Materialet som skulle analyseras fanns därför till fördel inspelat. 

Inspelningarna lyssnades igenom flera gånger, här söktes likheter och olika typer av 

bedömningar gjordes. Delar av inspelningarna transkriberades (Harboe, 2013), dessa 

valdes ut efter dess relevans för området som skulle undersökas. De transkriberade delarna 

delades in i teman utefter frågeställningarna, dessa markerades med olika färger i ett 

worddokument. Även citat valdes ut för att styrka de olika svaren under de olika 

kategorierna.  

4.7 Etiska aspekter 

Som intervjuare försätts man, utifrån sin yrkesprofession och inför sin respondent, att ta 

ett ansvar för att de uppgifter man presenterar vilar på̊ en vetenskaplig grund. Enligt 

informationskravet (Bryman, 2011), som är en av de etiska principerna som gäller för 

svensk forskning, ska forskaren informera berörda personer om den aktuella forskningens 

syfte. Detta gjordes genom att ett mail skickades ut cirka en vecka före intervjun, mailet 

innehöll studiens frågeställningar samt syfte. De tillfrågade fick även vetskap om att deras 

medverkan är frivillig och att de har rätt att hoppa av undersökningen, även mitt under 

pågående intervju. I mailet stod det även att de skulle få delta i en intervju, där jag kommer 

till deras arbetsplats, tid bestämdes efter överenskommelse. Enligt samtyckeskravet 

(Bryman, 2011) ska deltagarna själva få bestämma över sin medverkan i studien, även detta 

fick de möjlighet att göra när de mottagit det mail jag skickat ut. Eftersom samtliga 

deltagare är myndiga så krävdes inget godkännande från vårdnadshavare. Enligt 

konfidentialitetskravet (Bryman, 2011) ska alla uppgifter om de deltagande behandlas med 

största möjliga konfidentialitet. Det innebär att alla uppgifter ska förvaras och behandlas 

på ett sådant sätt så obehöriga inte kan komma åt dem. Detta gjordes genom att deltagarnas 
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namn bara skrevs ut med initialer till exempel ”JW” eller anonymiserades till exempel 

”intervjuperson 1”. All data, i form av inspelade intervjuer och transpirationer finns endast 

på en dator och en hårddisk som jag är den enda som har tillgång till. Enligt nyttjandekravet 

(Bryman, 2011) får de insamlade uppgifterna endast användas till forskningsändamålet. 

Detta nämns i mailet som skickades till deltagarna samt nämndes i samband med intervjun.  
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5. Resultat 

Här redogörs för det resultat som framkommit utifrån de tre frågeställningar som beskrivs 

i studiens syftesdel. Resultatdelen är indelad i tre olika delar. Den inleds med en del där de 

intervjuade pedagogernas beskrivning av begreppet utomhuspedagogik behandlas. Vidare 

följer en redogörelse för hur pedagogerna uppger sig använda sig av utomhuspedagogik i 

de naturorienterande ämnena och avslutningsvis beskrivs pedagogernas tankar kring 

möjligheter och hinder med ett utomhuspedagogiskt arbetssätt. 

5.1 Vad anser pedagoger att utomhuspedagogik är?  

Sex av de sju intervjuade pedagogerna anser att allt man gör inne i klassrummet kan man 

även genomföra utanför klassrummet. Däremot skiljer sig deras åsikter gällande platsen 

för den utomhuspedagogiska verksamheten åt. Nedan följer pedagogernas tankar kring 

olika delar av begreppet utomhuspedagogik.  

5.1.1 Platsen för den utomhuspedagogiska verksamheten 

Åsikten kring platsen där den utomhuspedagogiska undervisningen genomförs skiljer sig 

åt mellan de olika pedagogerna. En del av pedagogerna ansåg att det räcker med att lämna 

klassrummet och gå ut på skolgården, medan andra menar att man ska vistas i en skog eller 

park, där man kommer i från skolans område.  

… man behöver inte vara i skogen, för mig räcker det att man är 

utomhus.  

(Intervjuperson 3)  

Jag tänker att man drar nytta av det man kan tillgå utomhus, runt 

sin skola i undervisningen till exempel skogen eller ängen.  

(Intervjuperson 1) 

Platsen spelar inte så stor roll, det räcker med att vara ute tycker 

jag.  

(Intervjuperson 2) 
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När man använder naturen för att undervisa, inte att man tar med 

sig sina matteböcker ut för att sitta i solen och räkna.  

(Intervjuperson 5) 

Utomhus är utomhus, det kan vara vid vattnet om de ska samla 

smådjur i en liten burk. 

(Intervjuperson 6) 

5.1.2 Utomhuspedagogiken öppnar upp för ämnesöverskridande lektioner 

Flera pedagoger beskriver hur de brukar förlägga de utomhusbaserade lektionerna på en 

halvdag, det gör att de får tid till att gå en bit och de kan arbeta ämnesöverskridande. Tre 

av de intervjuade pedagogerna undervisar i de naturorienterande ämnena samt matematik. 

De beskriver hur de kan arbeta med dessa ämnen tillsammans och få en mycket 

kunskapsfylld och givande lektion. En av de intervjuade undervisar i de naturorienterande 

ämnena samt bild. Hen beskriver hur eleverna till exempel har fått leta efter ett vackert 

träd, leta information om det och sedan måla av det under en lektion.  

Flera pedagoger menar att ett utomhuspedagogiskt arbetssätt öppnar upp för fler förmågor 

än bara de som finns i det aktuella ämnet. Även fast målet med lektionen kan ha varit något 

helt annat så berättar flera pedagoger om tillfällen då andra ämnen tas in i lektionen.  

När man till exempel jobbar med NO utomhus så kan det komma upp 

frågor som inte skulle komma upp i klassrummet, en gång frågade 

en pojke mig hur många träd det krävs för att det ska bli lika högt 

som Burj Khalifa, då fick vi räkna matte på NOn. 

(Intervjuperson 7) 

När vi hade NO utomhus och skulle pratat om småkryp och insekter 

så skulle eleverna leta efter så många olika småkryp de kunde och 

lägga dem i små burkar. Jag hade med mig en karta för att vi inte 

skulle förvilla oss i området. Det slutade med att hela gruppen stod 

och kikade på kartan och lärde sig hur till exempel höjder, sjöar, 

grönområden och hustomter betecknades på en karta. Det blev 
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geografi och kartläsning istället för NO, men det kommer eleverna 

fortfarande ihåg! 

(Intervjuperson 3)  

Enligt flera pedagoger så kan promenaden till den valda platsen i sig bli en lärandedel 

i lektionen, det finns nästan alltid någonting att undervisa om. 

… det kan vara något om vädret, det kan vara en fågel man ser, det 

blir väldigt spontant och det gillar barn.  

(Intervjuperson 6) 

Utomhuspedagogik för mig är så mycket mer, man kan träna på så 

många andra förmågor samtidigt. Det här med samarbete och sånt 

utanför klassrummet, att bara ta sig dit är för en del elever en stor 

grej.  

(Intervjuperson 6) 

5.1.3 Fler ämnen än bara de naturorienterande ämnena  

Ofta förknippas ett utomhuspedagogiskt arbetssätt med de naturorienterande ämnena men 

ett par av pedagogerna nämner att de använder sig av utomhuspedagogik i fler ämnen. En 

av de intervjuade pedagogerna undervisar i de naturorienterande ämnena, men även i idrott. 

Hen beskriver hur hen arbetar på en skola där eleverna upplever en rädsla för skog och 

natur, därför brukar hen ha återkommande lektioner i skogen som ligger på gångavstånd 

från skolan.  

På idrotten till exempel, då har vi gått iväg till skogen och kört lekar. 

För att många barn här i området är ovana och lite rädda för skogen 

och det tror jag gör att de får en annan upplevelse av skogen.  

(Intervjuperson 7) 
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Fem pedagoger beskriver hur de inte ser några begränsningar med utomhuspedagogiken. 

De anser att det går att applicera på alla ämnen.  

För mig är det lätt att lära saker utomhus, svenska, engelska, 

adjektiv. 

(Intervjuperson 2) 

Jag har arbetat med matte utomhus då fick eleverna hitta symmetri 

i naturen, det var jätteroligt! 

(Intervjuperson 7) 

Pedagogerna är överens om att ett utomhuspedagogiskt arbetssätt bidrar till så mycket 

mer lärdomar än vad eleverna kan få inne i klassrummet. Två av de skolor där intervjuerna 

genomfördes ligger i områden där eleverna har tillgång till fina naturområden och 

naturreservat. Trots detta så anser pedagogerna på skolan att eleverna visar en stark 

osäkerhet ute i naturen och de har svårt att veta hur de till exempel ska klä sig inför en 

lektion ute.  

Barnen här på skolan är inte vana vid att vara utomhus, ute på 

skolgården, ja det är dom, men inte i skogen. (…) att de får lära sig 

att packa ner rätt skor eller en mössa när det är kallt är lärdomar. 

(Intervjuperson 7) 

Bara att packa en bra och nyttig matsäck är en utmaning för en del 

barn. Om de inte lär sig det i skolan, hur ska de då lära sig det? 

(Intervjuperson 6) 

En av de intervjuade pedagogerna har en utbildning i äventyrspedagogik. Hen beskriver 

det som ett väldigt brett sätt att arbeta på och att det ofta används som inslag i flera olika 

ämnen. Hen hjälper sina kollegor med redskap och kunskap för att våga ta steget ut från 

klassrummet. Ofta använder hen äventyrspedagogiken utomhus för att stärka 

sammanhållningen i en elevgrupp eller för att skapa en mer lekfull undervisning.  
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Äventyrspedagogik är ett eget ämne kan man säga, som man kan 

inkludera jättemånga olika ämnen i beroende på hur man jobbar. 

Jag har spelat teater med eleverna för att lära dem vattnets 

kretslopp! 

(Intervjuperson 4) 

5.2 Hur använder sig pedagoger av utomhuspedagogik i undervisningen? 

Det skiljer sig åt hur frekvent de olika pedagogerna arbetar med utomhuspedagogik. 

Majoriteten har det som ett återkommande inslag i sin undervisning inom de 

naturorienterande ämnena, medan andra aldrig arbetat med det arbetssättet. Flera 

pedagoger beskriver vikten av att ha ett mål med undervisningen, precis som man har 

inomhus. Det kan vara lätt att bara gå ut och gå vilket brukar uppskattas bland eleverna, 

men det måste finnas en tanke med vistelsen. Pedagogerna beskriver hur tiden annars bara 

försvinner iväg. En lärare beskriver hur hen har odlat potatis tillsammans med sina elever, 

vilket blev mycket uppskattat då de både fick odla, skörda och äta dessa.  

Jag kan dra ett exempel på nu när vi har jobbat med hur växter och 

djur överlever vintern och hur de sprider med frön och sånt där, då 

har vi gått ut i skogen. Vi har jobbat med det först i klassrummet, vi 

har läst, titta på film och powerpointgenomgång och så. Sen har vi 

gjort frågor ihop och sen har vi gått ut och fortsatt jobba med det i 

skogen, så vi har liksom vandrat bort. Då jobbade vi vidare med det 

där, då får man liksom känna, titta, lyssna, se på plats och då blir 

det mer levande än att bara läsa och skriva om det tror jag. 

(Intervjuperson 6) 

Jag har haft högläsning ute i kohagen liksom, jag vill ge dem en 

upplevelse. 

(Intervjuperson 2) 

Ibland kan vi bara gå ut på skolgården eller till en träddunge om det 

bara är ett träd vi vill åt. (…) lite närmare för då blir det mer att det 
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går lite lättare och snabbare, annars kan det kännas så stort när man 

ska gå iväg.   

(Intervjuperson 3) 

Nu till våren ska jag tillexempel arbeta med äventyrspedagogiken i 

NOn och om träd, sen i SOn om vikingatiden, lite i matten, lite 

sagoäventyr (…) mycket handlar om samarbete på ett roligt sätt. 

(Intervjuperson 4) 

Samtliga pedagoger som har intervjuats arbetar i årskurs 4–6, flera av dem beskriver att det 

kan skilja otroligt mycket mellan olika grupper av elever. En lärare beskriver hur hen märkt 

en stor skillnad på eleverna mellan årskurs fyra och fem, i årskurs fyra tyckte eleverna att 

inslaget av utomhuspedagogik var veckans höjdpunkt, medan samma elever i årskurs fem 

inte visade något intresse och engagemang för samma typ av undervisning. 

På en av de skolorna där en pedagog arbetar finns det tillgång till ett utomhusklassrum, 

detta användes dock inte. 

Friluftsområdet vid skolan har ett utomhusklassrum som de har 

byggt upp och som vi får använda. Men vi använder det inte så 

mycket som vi egentligen borde kan jag tycka. Så möjligheten finns 

ju, men ett av problemen jag ser är schemaläggningen (…) det är 

så mycket som ska in på schemat.  

(Intervjuperson 2)  

Bland de intervjuade pedagogerna fanns det två stycken som inte använder sig av 

utomhuspedagogik, de finner inte något intresse i att undervisa utomhus samt uppger att de 

inte har tillräckligt med kunskap inom området.  

… om jag hade fått en utbildning i det inom skolan så kanske det 

hade väckt något intresse, men det är klart jag har ju inte sökt någon 

utbildning inom det heller, så det hänger ju lite ihop… Men hade 
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man haft mer kött på benen kring det så tror jag att jag hade gjort 

det mer.  

(Intervjuperson 1) 

Jag har ju många gånger tänkte att vi har en fantastisk tillgång till 

friluftsområdet här vid skolan och en stor och bra skolgård som 

egentligen är väldigt bra att vara ute på… 

(Intervjuperson 1) 

 

5.3 Vilka möjligheter ser pedagogerna med 
utomhuspedagogik? 

Fem stycken av de sju pedagogerna som intervjuades arbetar med utomhuspedagogik 

återkommande i sin undervisning inom de naturorienterande ämnena. Dessa pedagoger ser 

därför mest möjligheter med att arbeta med ett utomhuspedagogiskt arbetssätt. De menar 

att eleverna lär sig när de får använda flera sinnen och uppleva sakerna istället för att bara 

läsa om det i en bok. Flera pedagoger menar dock att arbetssättet inte kan ersätta 

klassrumsundervisningen men att det är ett bra komplement som förstärker inlärningen. 

Uppleva det i verkligheten som man kanske annars bara får till sig i 

boken. Känna och lukta och liksom testa på saker på ett annat sätt 

än vad man kan göra i klassrummet.  

(Intervjuperson 7) 

Jag är mycket för upplevelsebaserad undervisning. Är man då ute i 

skogen eller i naturen så blir det ett steg till i undervisningen, alla 

barn kommer ihåg när jag bara gått rakt ut i skogen och lämnat 

stigen.  

(Intervjuperson 3) 
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Att utomhuspedagogik ökar elevernas motivation är pedagogerna överens om. Flera av 

dem betonade betydelsen av att bryta det vardagliga mönstret för eleverna och att få dem 

att se och att ge dem kunskap om nya sätt att lära sig saker på.  

Att vara ute i naturen kan nog öka många elevers motivation, 

intresse och engagemang. 

(Intervjuperson 1) 

Många av pedagogerna tar upp elevernas hälsa och att de inte rör på sig så mycket i 

vardagen. De är eniga om att det inte räcker med skolans idrottstimmar, barnen behöver få 

fler tillfällen att röra på sig och få känna glädje när de rör på sig ute i naturen.  

Många elever har ett behov av att röra på sig, att komma ut. När vi 

är ute så kan de få röra av sig.  

(Intervjuperson 3)  

Jag vet inte om det bara beror på det, men många barn är mycket 

mer friska. 

(Intervjuperson 6) 

Två av de skolorna där intervjuerna genomfördes på ligger i områden där det bor familjer 

med lägre socioekonomisk status. Flera pedagoger berättade att många av eleverna aldrig 

besöker en skog utanför skoltid och vilken otroligt viktig roll skolan spelar i elevernas 

upplevelser av naturen.   

Eleverna ska vänja sig vid att vara ute och att vara i skogen, det är 

lite olika kulturer. Hur man ser på det där med att vara ute i skogen 

och så. (…) Att få positiva upplevelser av naturen och ta med dem 

hem. 

(Intervjuperson 3) 
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Vi är ute året om, de får lära sig att klä sig efter väder. Kommer de 

i vita Converse första dagen så lär de sig det… 

(Intervjuperson 7) 

Pedagogerna är överens om att utomhusbaserad undervisning kan underlätta för de 

elever som har svårt att sitta stilla eller tycker att klassrummet kan vara en jobbig plats 

att befinna sig i.  

De barn som har lite svårt att sitta still eller att fokusera de blir 

oftast lugnare utomhus. 

(Intervjuperson 3)  

Barn med koncentrationssvårigheter finner sig mer bekväma i 

sådana här mer lite friare, som man säger, miljöer. De tycker annars 

att det är jobbigt att sitta still i klassrummet så de tycker att det är 

en befrielse att komma ut.  

(Intervjuperson 6)  

 

5.4 Vilka hinder ser pedagogerna med utomhuspedagogik? 

Pedagogerna beskriver att man ofta tar för givet att barn mår bra av att vara ute och röra på 

sig, men två av de intervjuade pedagogerna trycker lite extra på de elever som inte mår bra 

av den förändring som sker när undervisningen tas med ut. De menar att eleverna kan känna 

en oro och stress inför att byta miljö och det kan medföra att lektionen bara blir ett 

stressmoment. 

Jag kan uppleva att det kan bli för mycket intryck för en del elever, 

det blir liksom ”aahhh”. En del behöver det här lite fyrkantiga. En 

bänk, sin penna… 

(Intervjuperson 3) 
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Jag har en elev som alltid är ”sjuk” de dagarna vi ska vara ute, jag 

kan tyvärr se ett återkommande mönster… 

(Intervjuperson 7) 

Ett par av pedagogerna kan känna att elevernas utrustning är ett hinder. Eleverna har inte 

regnkläder när det regnar eller ordentliga skor. Detta kan i ett par av områdena bero på 

familjens ekonomi, men samtidigt ställer sig pedagogerna där frågan hur barnen i lägre 

åldrar kan ha bra kläder oavsett väder.  

Jag tror att, om föräldrarna vet om att det är något som vi gör 

frekvent, att det blir en rutin, så skaffar de sig också den utrustningen 

som krävs.  

(Intervjuperson 1) 

En av pedagogerna nämner en oro över att hen är själv med sin elevgrupp, detta kan bli 

ett hinder då hen inte vet hur de skulle göra om någon elev skadar sig eller försvinner.  

Det senaste året har jag haft en resurs i klassen, det har hjälp tycker 

jag, jag har känt mig säkrare. 

(Intervjuperson 3) 

Två pedagoger säger att de vill arbeta mer med utomhuspedagogik men att det inte blir av. 

Tiden, både att lektioner är för korta med även tiden det tar att förflytta sig till den avsedda 

platsen, är då en stor del av de hinder som kommer fram.  

För mig har det varit lite för korta lektioner för att ge mig ut i 

skogen, om det tar en kvart att gå till skogen så tillbringar man 

nästan hela lektionen åt att förflytta sig.  

(Intervjuperson 5) 
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6. Diskussion 

I avsnittet nedan följer metoddiskussionen samt resultatdiskussionen. Inledande beskrivs 

valet av metod och en diskussion förs om utfallet blev som det var tänkt. Därefter följer en 

diskussion över resultatet, rubricerade med de tre olika frågeställningarna.  

6.1 Metoddiskussion 

Jag valde att göra semitrukturerade intervjuer och en kvalitativ innehållsanalys då jag ville 

få fram vad de olika pedagogerna tyckte och tänkte. Fokus låg inte på hur många som 

tyckte på ett visst sätt utan vad varje enskild pedagog hade för tankar runt 

frågeställningarna.   

Anledningen till att jag valde att genomföra enskilda intervjuer med pedagogerna var att 

gruppintervjuer kan göra att respondenterna faller för grupptryck eller inte vågar säga sin 

åsikt (Bryman, 2011). Intervjuerna spelades in på en diktafon för att sedan kunna 

transkriberas och efterarbetas. Detta valde jag för att kunna lägga allt fokus på 

respondenten och inte på att skriva ner det hen sa. Om intervjuaren är distraherad av 

behovet av att föra anteckningar kan det vara svårt att ställa berikade följdfrågor som leder 

till en intressantare och innehållsrikare intervju (Bryman, 2011). En av sju intervjuer hölls 

på plats på respondentens skola, i hens klassrum eller arbetsrum. Något som jag upplever 

var negativt med det var att intervjun fick avbrytas emellanåt då det kom in någon kollega 

genom dörren eller någon elev som ville hämta något. Dock tror jag att respondenten kände 

sig mer bekväm i sin naturliga miljö och det gjorde också att jag som intervjuare fick en 

helhetsbild av skolan och pedagogens arbetsmiljö. En av de sju respondenterna 

intervjuades via telefon, detta då hen var bortrest det datumet som vi hade planerat in. Att 

intervjua via telefon kan bidra till att kvalitén på den information respondenten får bli 

sämre än för de som intervjuats ”ansikte mot ansikte” (Bryman, 2011). Detta kunde jag 

känna under intervjuns gång då respondenten svarade ”vad sa du?” eller ”vet inte” ett par 

gånger, vilket de andra respondenterna aldrig sa. Jag anser dock att respondenten som 

intervjuades via telefon kom med fyllig information som var till god användning vid mitt 

skrivande.  

Under intervjuerna följdes intervjumallen, samtidigt som den anpassades efter 

respondentens svar. Jag hade även ett tiotal följdfrågor som var färdiga att ställas, men 
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ställde även andra spontant under intervjuns gång. Något jag skulle ha gjort annorlunda är 

att ställa fler följdfrågor och på så sätt fått ett ännu mer utförligt och detaljerat svar. 

Reliabilitet innebär att man ställer frågor som rör det insamlade materialets pålitlighet och 

följdriktighet (Bryman, 2011). För att kunna avgöra reliabiliteten måste utförandet av det 

insamlade materialet, i detta fall intervjuerna, diskuteras. Om intervjuerna genomfördes på 

samma sätt så blir reliabiliteten högre. Jag anser att reliabiliteten i studien är stor då den 

genomfördes på nästan exakt samma sätt. Jag utgick alltid ifrån intervjumallen, så samtliga 

respondenter svarade på samma frågor. Det som dock kan göra att reliabiliteten sjunker 

kan vara att jag ställde olika typer av följdfrågor till de olika pedagogerna eller att en av 

intervjuerna skedde via telefon.  

För att generaliseringen ska bli så bred som möjligt krävs det att respondenterna som ingår 

i studien ska vara typiska för den grupp som ska undersökas (Bryman, 2011). Jag anser att 

min studie har en relativt bred generaliseringsbarhet då samtliga respondenter har arbetat i 

skolan under 3 till 15 år, de har en utbildning i de naturorienterande ämnena samt att de är 

behöriga för att undervisa i årskurs 4–6. Dock skulle generaliseringen vara bredare om jag 

hade valt att intervjua pedagoger runt om i landet, inte bara i det län jag själv bor i. Även 

antalet pedagoger kan påverka generalisering då jag endast har valt att intervjua sju 

stycken. Om antalet pedagoger hade ökat hade det blivit en bredare generalisering, men 

arbetet med transkribering och efterarbete hade ökat markant. Med tanke på de tio veckor 

som arbetet med studien har varat tycker jag trots detta att jag har kommit fram till ett gott 

resultat.  

Validitet innebär att man studerar om resultatet verkligen mäter det som skulle undersökas 

(Bryman, 2011). Jag anser att validiteten i min studie är hög, då jag har utgått utifrån de 

tre frågeställningarna jag hade i början och utifrån dem skapat intervjumallen. Syftet med 

studien var att få en bild av vad pedagoger, som arbetar i årskurs 4–6 i de naturorienterande 

ämnena, ser för möjligheter och hinder med utomhuspedagogik. Studien skulle undersöka 

varför en del pedagoger använder sig av utomhuspedagogik i sin undervisning, medan 

andra pedagoger aldrig kommer i närheten av det. För att komma åt syftet med studien 

behövde det även skapas en bild av vad pedagogerna anser att begreppet 

utomhuspedagogik är. Jag anser att studien beskriver båda dessa frågor varför validiteten 

får anses hög.  
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6.2   Resultatdiskussion  

Resultatdiskussionen är upplagd efter de frågor som ställdes i avsnitt 2, vad pedagoger 

anser att utomhuspedagogik är, hur pedagoger använder sig av utomhuspedagogik i de 

naturorienterande ämnena i grundskolan och vad pedagoger anser är 

utomhuspedagogikens möjligheter respektive hinder.  

6.2.1 Vad anser pedagoger att utomhuspedagogik är?  

Syftet med den första frågeställningen var att jag ville få en bild av vad pedagogerna tyckte 

att utomhuspedagogik var. Litteraturen syftar nästan alltid på att utomhuspedagogik måste 

utföras i en del av en skog eller i en park. Enligt nationalencyklopedin är 

utomhuspedagogik något som används pedagogiskt och där platsen är viktig för lärandet. 

Platsen kan vara till exempel en park eller i en del av en skog (Utomhuspedagogik, 2018). 

De intervjuade pedagogerna håller med om det, de tycker att platsen är viktig för lärandet 

och att platsen kan variera beroende på vad syftet med lektionen är. När pedagogerna pratar 

om utomhuspedagogik anser majoriteten av dem att allt man gör inne i klassrummet kan 

man även genomföra utanför klassrummet. Flera pedagoger beskriver även hur platsen 

runtomkring skolan och skolgården är till stor användning, det behöver inte vara en skog 

eller en park, utan skolans lilla träddunge eller gräsplätt kan räcka. Under intervjuerna, 

men även i litteraturen, kan jag uppleva att det fokuseras mycket på att utomhuspedagogik 

är då man vistas i ”naturen”. Två av de intervjuade pedagogerna, anser att det räcker att gå 

ut på skolgården och ha till exempel begreppsförståelse för att komma åt delar av det 

positiva med utomhuspedagogiken som till exempel att få röra på sig under lektionen.  

Szczpanski (2008) beskriver hur många lärare anser att utomhuspedagogik handlar mycket 

om det kroppsliga lärandet och det håller de intervjuade pedagogerna med om. Flera 

stycken berättade om att deras elever behöver få röra på sig och att de upplever att eleverna 

tar in kunskapen på ett annat sätt om de får uppleva den konkret och inte bara abstrakt som 

det blir i ett klassrum. Brodin (2011, s. 449) beskriver hur man som lärare kan planera upp 

det utomhuspedagogiska lärtillfället så de utmanar alla elever. Många pedagoger ser detta 

som en stor vinst med att arbeta utomhus. Majoriteten av pedagogerna arbetar på skolor 

där det går många elever med ett annat modersmål än svenska. Pedagogerna beskriver hur 

de, med hjälp av utomhuspedagogik kan nå alla elever, oavsett vilket språk de talar. Jag 

har genomfört en av mina praktikperioder på en av dessa skolor. Jag kan bara se fördelar 
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med att ta med eleverna utanför klassrummet och låta dem se och känna på sakerna istället 

för att bara läsa böcker och se filmer i klassrummet, vilket flera av forskarna styrker. 

Brodin (2011) beskriver hur man genom utomhuspedagogik och konkreta exempel kan 

genomföra en undervisning på svenska trots att eleverna inte är starka i språket. Genom att 

eleverna får se, känna och pröva kan pedagogen ändå få fram sitt budskap och eleverna 

förstår syftet med undervisningen.  

6.2.2 Hur använder pedagoger sig av utomhuspedagogik i de 
naturorienterande ämnena?  

Mycket litteratur talar för ett utomhuspedagogiskt arbetssätt, men inte hur det ska 

användas. I den litteratur jag använt mig av till studien var förslag på undervisningssätt 

utomhus sällsynta. Den pedagog som inte arbetar med arbetssättet stödjer detta och menar 

att hen behöver få tips och idéer för att komma igång och få inspiration. Skolan där denna 

pedagogen arbetar finns det dock ett par pedagoger som arbetar frekvent med 

utomhuspedagogik. Jag kan därför tycka att arbetslaget borde hjälpa varandra och dela 

med sig av lektionsplaneringar eller idéer. Några av pedagogerna beskriver hur de 

använder sig av utomhuspedagogik som ett inslag i sin undervisning. När de till exempel 

arbetar om fåglar, så är en del av lektionsplaneringen planerad att hållas utomhus. Detta 

anser Brodin (2011) är ett bra upplägg då alla elever får hitta sitt sätt att lära. Sex av de sju 

intervjuade pedagogerna undervisar i ett eller två andra ämnen utöver de naturorienterande 

ämnena, de beskriver därför hur de ibland kan planera för att eleverna ska kunna uppnå 

mål i mer än just det aktuella ämnet.  

Något litteraturen inte tar upp, men samtliga pedagoger nämner under intervjuerna är hur 

elevgruppsammansättningen spelar en stor roll i hur undervisningen utomhus fungerar. 

Flera pedagoger beskriver hur de haft klasser där flertalet elever har svårt med det svenska 

språket, där har utomhuspedagogik varit till fördel. Litteraturen beskriver hur lärare kan 

dra sig för att gå ut med sin grupp, då de är rädda för att elever ska skada sig eller att 

pedagogen ska tappa fokusen i gruppen (Szczpanski, 2008). Under intervjun beskriver 

pedagoger klasser där elever smitit iväg eller klasser där attityden elever emellan är så 

dålig att det bara blir bråk om de släpps utanför klassrummet. Dock talar det mesta av 

forskningen för utomhuspedagogik och det beskrivs hur bandet mellan pedagogen och 

elevernas stärks om de får uppleva saker tillsammans (Passy, Morris & Reed, 2010). 



29 
 

6.2.3 Vilka är utomhuspedagogikens möjligheter respektive 
hinder enligt pedagoger?  

Syftet med den sista frågeställningen var att jag ville skapa mig en bild av vad det är som 

gör att pedagogerna arbetar med utomhuspedagogik eller inte, vad de anser arbetssättet har 

för möjligheter och hinder. Jag upplever även att denna frågeställning har väckt ett intresse 

hos pedagogerna och fått dem att inse att det finns fler möjligheter än hinder med 

utomhuspedagogik. Flera av de intervjuade pedagogerna uttryckte att intervjun har fått 

dem att tänka över sitt undervisningssätt och att de vill införa med utomhuspedagogik i 

fortsättningen, vilket jag anser visar att denna studie har fört något bra med sig! 

Samtliga pedagoger jag intervjuade var positiva till utomhuspedagogik och ansåg att det 

var något bra. Dock var det bara två av sju intervjuade pedagoger som använder 

utomhuspedagogik varje vecka i sin undervisning, fem stycken använde det återkommande 

under terminen, men inte varje vecka. Anledningen till detta kan vara bekvämlighet, att de 

tycker att det är mycket extra planering inför och att det kräver att man som lärare är mer 

engagerad. Under intervjuerna pratade pedagogerna ofta om hur tiden och 

schemaläggningen gör att de inte har tiden att planerna och genomföra en 

utomhuspedagogisk verksamhet. Jag vet dock att pedagogerna på två av skolorna får vara 

med och lägga sina scheman, om de då redan från början, planerar in en lektion utomhus 

varje vecka så skulle det problemet aldrig uppstå.  

Det som pedagogerna såg som en stor möjlighet med utomhuspedagogik var att eleverna 

får använda fler sinnen när de upptäcker saker, inte bara läsa om det i en bok eller se en 

film. Pedagogerna är överens om att dagens barn inte rör på sig i den utsträckning som de 

borde, Szczepanski (2006) beskriver hur ett barns vardagsmönster kan bestå av korta 

sträckor mellan skolan, hemmet och köpcentret, vilket pedagogerna håller med om. De 

anser därför att utomhuspedagogik kan väcka ett intresse hos eleverna och få dem att vilja 

röra mer på sig, även på sin fritid. Szczepanski och pedagogerna har en väldigt bra poäng 

när de säger, att utomhuspedagogik kan få eleverna att röra mer på sig. Eleverna tillbringar 

en stor del av sin dag i skolan, därför tror jag att om vi i skolan kan hjälpa dem att få 

tillfällen att röra på sig kan det i längden bidra till att de får ett mer hälsosamt liv. Passy 

med flera (2010) anser, att utomhuspedagogik kan vara ett mycket positivt inslag i 

undervisningen för de elever med koncentrationssvårigheter, vilket styrks av de 

intervjuade pedagogerna. Två av pedagogerna beskrev hur de har elever som fungerar 
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mycket bättre utomhus och det spelar ingen roll vad de få för typ av uppgift, men de menar 

att möjlighet till att få röra på sig gör att dessa elever lär på ett nytt sätt.  

Två av skolorna där pedagogerna arbetar ligger i områden där det bor familjer med lägre 

socioekonomisk status. Detta kan bidra till att eleverna inte har rätt utrustning i form av till 

exempel kläder. Detta trodde jag skulle vara ett större problem än vad det var, men 

pedagogerna berättade hur eleverna lär sig hur de ska klä sig och har inget emot att låna 

från varandra, därför ser de inte detta som ett större hinder. Dock kan pedagogerna känna 

att föräldrarnas syn på naturen speglar av sig i deras barn. Majoriteten av eleverna på de 

olika skolorna är aldrig ute i naturen på sin fritid och detta ser pedagogerna som ett hinder. 

Jag kan dock se detta som en fantastisk möjlighet att undervisa och inspirera eleverna som 

sedan sprider sin kunskap vidare till sina föräldrar.  

Vid skapandet av denna frågeställning trodde jag att ett av de stora hindren skulle vara att 

pedagogerna ofta är ensamma med en stor elevgrupp och att det får dem att avstå att flytta 

ut undervisningen utomhus. Dock var det bara en av de sju pedagogerna som nämnde detta 

som ett hinder. Resterande pedagoger ansåg att det underlättar att genomföra en lektion 

utomhus om elevgruppen är stor, jämförande med att vara kvar i klassrummet, där det lätt 

kan bli stökigt. Ett par av pedagogerna ansåg att miljön runt omkring skolan skulle 

förbättras och att till exempel uteklassrummet behövde få en ny WhiteBoardtavla, för att 

de skulle kunna genomföra bra utomhuspedagogik. Jag kan tycka att detta är pedagogernas 

sätt att lägga över ansvaret på någon annan, i detta fall vaktmästaren, för att de ska kunna 

bedriva sin undervisning utomhus. De skolor som jag besökte hade fantastiska 

grönområden och skogspartier bara en bit bort vilka är optimala för utomhuspedagogiska 

lärtillfällen. Tre av de intervjuade pedagogerna berättade om att de har haft elever som 

upplever förändringen av lokal, som en lektion utomhus medför, som en krävande och 

obekväm situation. Samtliga pedagoger var dock tydliga med att även dessa elever behöver 

utmanas och att detta kan vara en viktig och givande utmaning för dessa elever.  
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7. Avslut 

I den slutliga delen av studien följer ett kortare förslag på vidare forskning där jag ger två 

förslag på studier som skulle vara intressanta att genomföra i framtiden. Intervjustudien 

avslutas med mina slutord där jag valt att sammanfatta studien genom en kort dikt skriven 

av Germund Sellgren (2009).  

7.1 Förslag till vidare forskning 

Denna intervjustudie är baserad på utomhuspedagogiken och dess möjligheter och hinder, 

intervjuerna är gjorda på verksamma pedagoger. För tillfället är utomhuspedagogik något 

som är väldigt populärt i skolvärlden och det tas fram mycket material om arbetssättet. 

Som jag förstår det så är mycket av materialet och forskningen baserad på arbetssättet 

utifrån pedagogers tankar och erfarenheter, inte elevernas. Inför framtida forskning skulle 

jag därför vilja se en liknande intervjustudie, men då gjord på elever i dessa årskurser. Det 

skulle vara intressant att få reda på vad de anser att utomhuspedagogik medför för 

möjligheter och hinder samt vad de anser att utomhuspedagogik är för något.  

7.2 Slutord 

Jag vill ansluta och rama in mitt arbete med en dikt skriven av Germund Sellgren (2009). 

Detta för att sammanfatta känslan som jag har kring utomhuspedagogik och den 

upplevelse som jag vill ge till mina framtida elever;  

Jag tror på ett lärande liv 

där jag går ut för att lära in 

i sol, vatten och vind. 

Jag tror på en vandring ut, 

i det oförutsägbara och verkliga. 

Jag tror på en vind; 

en oväntad bris av intensiv närvaro. 

Jag tror ock på reflektionens återsken; eftertankens reliefartade skuggbild. 

Jag tror på ett lärande liv, 

Jag går ut för att lära in.  

Sellgren 2009 s.8  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

Inledande frågor (ställs till samtliga) 

• Hur länge har du arbetat som pedagog? 

• Vilken utbildning har du? 

• Har du fått någon utbildning i utomhuspedagogik? Via skolan, privat? 

Utomhuspedagogik (ställs till samtliga) 

• Vad innebär utomhuspedagogik för dig? 

• Har den skolan du är verksam på någon utomhuspedagogisk verksamhet? (Till exempel 

ett utomhusklassrum?) Använder du dig i så fall av den i din undervisning?  

Följdfrågor (om personen arbetar med utomhuspedagogik); 

§ Hur använder du dig av utomhuspedagogik i din undervisning? 

§ Var tillbringar ni er utevistelse? I vilken miljö? 

§ Vad driver dig till att arbeta med eleverna utomhus? 

§ Vilka möjligheter ser du med utomhuspedagogiskt arbetssätt? 

§ Vilka hinder ser du med utomhuspedagogiskt arbetssätt? 

§ Hur ofta använder du dig av utomhuspedagogiska arbetssätt? 

§ Använder du dig av utomhuspedagogiskt arbetssätt i den utsträckning 

som du önskar? Varför/Varför inte?  

• Har Du något Du vill tillägga eller förtydliga till denna intervju?  

Följdfrågor (om personen inte arbetar med utomhuspedagogik); 

§ Vad finns det för anledningar till att du inte bedriver en 

utomhuspedagogiks verksamhet?  

§ Vilka möjligheter ser du med ett utomhuspedagogiskt arbetssätt? 

§ Vilka hinder ser du med utomhuspedagogiskt arbetssätt? 

§ Skulle du vilja använda dig av mer utomhuspedagogisk verksamhet? 

Varför/Varför inte? 

• Har Du något du vill tillägga eller förtydliga till denna intervju?  
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Bilaga 2 

Hej! 

Mitt namn är Sofia Håård och jag läser mitt sista år på högskolan i Jönköping. Jag skriver just nu 
mitt examensarbete. Arbetet handlar om utomhuspedagogik. 

Jag skulle gärna vilja intervjua dig om hur du arbetar/ inte arbetar med utomhuspedagogik. Mitt 
syfte med min studie är: 

Syftet med denna intervjustudie är att få en bild av vad pedagoger, som arbetar i årskurs 4-6 i de 

naturorienterande ämnena, ser för möjligheter och hinder med utomhuspedagogik. Studien ska 

undersöka varför en del pedagoger använder sig av utomhuspedagogik i sin undervisning, medan 

andra pedagoger aldrig kommer i närheten av det. För att komma åt syftet med studien måste det 

även skapas en bild av vad pedagogerna anser att begreppet utomhuspedagogik är.  

De frågeställningar jag vill besvara är: 

- Vad anser pedagoger att utomhuspedagogik är? 

- Hur använder pedagoger sig av utomhuspedagogik i de naturorienterande ämnena i 

grundskolan? 

- Vilka är utomhuspedagogikens möjligheter respektive hinder enligt pedagoger?  

Fundera på det så återkommer jag i slutet av vecka 13.  

Ha det fint! 

Med vänlig hälsning Sofia Håård 

 


